
Plano de Ação para a Direção Geral – Campus Centro-Serrano – 2021/2025 

Apresentação  
Me chamo Renato Chaves Oliveira, sou professor de Administração do Ensino 
Básico, Técnico e Tecnológico. Possuo Mestrado Profissional em Gestão Social, 
Educação e Desenvolvimento Regional, Especialização em Gestão Empresarial 
de Negócios e de Pessoas e Docência do Ensino Superior ambos pela Faculdade 
Vale do Cricaré.  
 
Atuei como Coordenador de Registros Acadêmicos do Instituto Federal do 
Espírito Santo - Campus São Mateus no período de 2007 a 2015, fui professor ministrando disciplinas nos cursos de 
Administração, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Turismo na 
Faculdade Vale do Cricaré em 2010 até 2014. De mudança para Brasília, em 2015 assumi a Supervisão dos Cursos 
Técnicos da Rede e-Tec e em 2016 atuei como Coordenador Geral Adjunto de Ensino da Educação a Distância do 
Instituto Federal de Brasília - IFB, além de contribuir com outras atividades na Pró-Reitoria de Ensino. Após 
realização de concurso público, em 2016 fui nomeado docente do Instituto Federal Goiano Campus Campos Belos 
- GO onde atuei até 2017. No mesmo ano de volta ao Ifes com lotação no Campus Centro-Serrano fiquei a frente 
da Coordenação Geral de Extensão. Em 2019 com a implementação do Curso Superior de Bacharelado em 
Administração fui o primeiro coordenador. Já em 2020 fui convidado para assumir a Diretoria de Ensino do Campus, 
onde estou atualmente. Possuo experiência na área de Administração, Marketing, Empreendedorismo, Educação, 
Gestão Pública e Gestão Escolar.  
 
Planejamento Estratégico 
Propor e definir o planejamento estratégico do Campus Centro-Serrano considerando: 

 Missão: Oferecer educação profissional pública de excelência, integrando Ensino, Pesquisa e Extensão por 
meio de cursos, ações, formações e estratégias de ensino nos eixos da gestão, agricultura e educação que 
transformem e valorizem as pessoas na região serrana. 

 Valores institucionais: respeito, participação, comprometimento, transparência, ética, inclusão, 
excelência, responsabilidade social e sustentabilidade. 

 Visão: Ser referência na região serrana em educação profissional nos eixos da gestão, da agricultura e da 
formação dos profissionais de educação, promovendo o desenvolvimento tecnológico e socioeconômico. 

 
O Gestor de um Campus precisa conhecer e entender a rede a que pertence, os documentos que regem os 
processos institucionais e primar pela consolidação do processo de ensino e aprendizagem, tendo como princípio 
o diálogo, o compromisso e a função social de um Campus do Ifes para a comunidade. Assim, lanço minha 
candidatura para o cargo de Diretor-Geral do Campus Centro-Serrano, com propostas para as dimensões do Ensino, 
da Pesquisa, da Extensão, da Gestão de Pessoas, dos discentes e da Infraestrutura. 
 
Proposta de Gestão 
Ensino 

 Fomentar a integração e o diálogo entre as áreas de conhecimento por meio de reuniões periódicas. 

 Realizar estudos e levantamentos de demandas para a criação de cursos presenciais e de educação a 
distância, ampliando as áreas de formação, que possibilitem o desenvolvimento da região central serrana. 

 Ampliar a oferta de cursos de formação inicial e continuada em Administração para a comunidade. 

 Reconhecer o Curso Superior de Bacharelado em Administração com nota máxima para fortalecer a 
identidade do Campus no eixo de Gestão e Negócios. 

 Fortalecer o eixo da Agricultura por meio do Curso Técnico e oferta de cursos de extensão para a 
comunidade agrícola. 

Nome do candidato: 
Renato Chaves Oliveira  
 
Slogan 
Pela integração e gestão participativa, Renato Chaves! Vem você também! 
 
Cargo a que se destina: 
Direção-Geral do Campus Centro-Serrano 
 



 Realizar estudos que visem assegurar a eficiência acadêmica dos cursos. 

 Analisar as demandas e necessidades para organizar as atividades de pesquisa, extensão e ensino nos 
currículos dos cursos. 

 Assegurar o desenvolvimento da educação inclusiva, da educação para as relações étnico-raciais e ampliar 
as ações em torno da política da diversidade do Campus Centro-Serrano. 
 

Pesquisa 

 Apoiar e estimular o desenvolvimento da pesquisa no âmbito do Campus Centro-Serrano, por meio da 
participação dos servidores e discentes nos programas internos e externos. 

 Proporcionar aos servidores e discentes a participação nos eventos científicos (workshops, seminários, 
oficinas, jornada cientificas dentre outros). 

 Ampliar o acesso e a integração de discentes à cultura científica, bem como buscar instalações específicas 
para os profissionais envolvidos com pesquisa e seus bolsistas. 

 
Extensão  

 Propor conjuntamente com a Diretoria de Pesquisa Pós-graduação e Extensão do Campus um programa de 
extensão voltado para o desenvolvimento socioeconômico da região serrana. 

 Criar estratégias para apoiar e acompanhar ainda mais os discentes com as atividades de estágio. 

 Fortalecer e ampliar as parcerias entre as empresas públicas e privadas com o intuito de aumentar o campo 
de estágio. 

 Implementar o Núcleo de Incubação de Empreendimentos. 

 Realizar atividades em conjunto com as escolas municipais e estaduais dos municípios. 
 

Gestão de Pessoas 

 Realizar o mapeamento dos quadros de pessoal do Campus Centro-Serrano no que se refere aos aspectos 
da atividade, licença e lotação de cargos e funções para propor a Reitoria reorganização das vagas e 
concurso público. 

 Realizar o levantamento dos códigos de vagas desocupados pertencentes ao campus para planejamento 
futuro das contratações de servidores efetivos ou temporários, com vistas a suprir a carência dos diferentes 
setores e, assim manter a prestação eficiente dos serviços prestados a comunidade escolar. 

 Planejar juntamente com o Conselho de Gestão, ações de desenvolvimento voltadas a qualidade de vida, 
integração e ao bem-estar dos servidores, discentes e terceirizados do Campus. 

 Valorizar as experiências obtidas durante a participação dos servidores em eventos internos e externos a 
instituição, e propor entre os setores interessados, momentos de integração para compartilhamento das 
expertises obtidas, de modo a favorecer a melhoria dos processos institucionais. 

 Regulamentar a situação do transporte para os servidores. 

 Estruturar o Conselho de Gestão do Campus Centro-Serrano, constituído pela representação da 
comunidade escolar, para atuar no aconselhamento e assessoramento das decisões técnicas, 
administrativas e pedagógicas. 

 Integrar os trabalhos das Diretorias de forma que haja um planejamento em conjunto com os setores. 

 
Discentes 

 Promover a participação estudantil nas decisões sobre o futuro do campus. 

 Possibilitar momentos de diálogos frequentes com a Gestão do Campus para identificar as demandas do 
processo de ensino e aprendizagem. 

 Reativar o grêmio estudantil e apoiar o Centro Acadêmico disponibilizando o espaço físico para reuniões e 
organização dos trabalhos. 

 Manter os programas de assistências estudantil dentro da legislação vigente. 

 Incentivar os discentes a criarem a primeira Empresa Junior do Campus Centro-Serrano. 

 Fomentar junto a Coordenadoria Geral de Assistência a Comunidade ações que promovam o bem-estar dos 
discentes. 

 
Infraestrutura 

 Construir a quadra esportiva para uso da comunidade escolar e estruturar os laboratórios pendentes. 

 Realizar estudos para a ampliação de espaços destinados aos setores ligados ao Ensino, Pesquisa, Extensão 

e área administrativa, bem como manter preservado o patrimônio público na busca de melhorias. 

 Buscar recursos para melhoria da internet do Campus. 


