
 

  

Maria Valdete Santos Tannure, candidata à Direção-Geral 

do Ifes Campus de Alegre, é economista, especialista em 

Pedagogia Empresarial e Gestão de Pessoas e mestre em 
Ciências, na área de concentração em Educação Agrícola. 

É Servidora do Campus desde 1985 e possui mais de 20 

anos de experiência em atividades ligadas à gestão. 
 
Nos últimos anos, como Diretora-Geral, e com o forte apoio 

de sua equipe, vem conduzindo um arrojado processo de 

modernização e reestruturação da nossa instituição.  

 

Este plano de ação é fruto de uma construção nascida no dia a dia do Campus e contou com sugestões de todos os 
seguimentos que o compõe. Acreditamos que a verdadeira mudança é decorrente do trabalho constante e do diálogo 

com a comunidade. Esta candidatura está baseada em um histórico de lutas, que nos possibilita abrir portas dentro e fora 

do Ifes e continuar com ações inovadoras rumo a uma instituição forte e renovada.  
 

Slogan: Trabalho e Inovação. 

 
A gestão é uma caminhada constante e um esforço conjunto, por isso faço um convite para que colaborem com sugestões: 

Pessoalmente!              www.valdetetannure.com.br             valdetetannure@gmail.com 
 

 

AÇÕES PEDAGÓGICAS 
 Promover a discussão ampla e democrática da reformulação e 

reestruturação dos cursos ofertados nos diversos níveis de ensino 

do Campus; 

 Dar suporte institucional às ações de apoio pedagógico, visando a 

promover a formação integral dos discentes;  

 Ampliar os projetos de monitoria, a partir de mapeamento das 
demandas de docentes e discentes;  

 Promover a integração entre as equipes técnica e didática, visando 
a dinamizar as aulas práticas; 

 Promover, junto às coordenadorias dos cursos superiores, 
estratégias de conciliação de aulas; 

 Incentivar as atividades complementares ao ensino em todos os 
âmbitos (olimpíadas, cursos FIC, etc.). 

 
 

VALORIZAÇÃO DA PRÁTICA DOCENTE 

 Apoiar o aperfeiçoamento didático; 

 Incentivar e divulgar experiências exitosas de práticas 
pedagógicas, ou projetos realizados pelos docentes; 

 Promover ações didático-pedagógicas de apoio às práticas 
docentes. 

 

 

INTEGRAÇÃO CAMPUS – COMUNIDADE 

 Ampliar as parcerias com instituições públicas e 
privadas, visando à complementação curricular dos alunos; 

 Manter a política de valorização das visitas técnicas externas e 
internas; 

 Estreitar os laços institucionais com as entidades públicas e 
privadas ligadas ao arranjo produtivo regional, objetivando a 

oferta de estágios e desenvolvimento de projetos conjuntos; 

 Implantar políticas para intensificar a interação da pós-graduação 

com os setores produtivos da região. 

 

COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 Consolidar o papel estratégico da Comunicação Social; 

 Criar a Ouvidoria Estudantil: canal aberto para que os 
discentes possam expor suas dificuldades e sugestões e 

receber resoluções de diferentes profissionais do campus; 

 Criar um portal de divulgação científica e cultural das 
ações do campus. 

 
INCLUSÃO: 

 Ampliar as ações didático-pedagógicas, 

com metodologias diferenciadas para 
estudantes com necessidades específicas; 

 Ampliar o leque de modalidades de formação do 
Centro de Formação e Instrutores de Cães-Guia.  

 

ARTE E CULTURA 

 Fomentar atividades artísticas, culturais e de lazer, 
como forma de integração e socialização da 

comunidade acadêmica.   

 

 

PERMANÊNCIA E ÊXITO 

 Promover a continuidade do trabalho resultante do 

Plano Estratégico de Ações de Permanência e 

Êxito dos Estudantes do Campus de Alegre: ampliar a 

discussão, rever metas e focar em ações imediatas frente às 
principais carências identificadas. 

 

GESTÃO DE PESSOAS 
 Manter a política de busca de parcerias para oferta de 

mestrado e doutorado aos nossos servidores; 

 Promover capacitações formais e continuadas, voltadas às 

áreas específicas de atuação dos setores; 

 Ampliar as iniciativas voltadas ao bem estar funcional e 
melhoria da qualidade de vida dos servidores. 
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POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

Ações a serem mantidas e ampliadas 

 

 Programa de Incentivo a Atividades Culturais e Lazer; 

 Programa de Apoio à Pessoa com Necessidade Educacional 
Especial; 

 Programa de Atenção Biopsicossocial; 

 Programa Auxílio Transporte; 

 Programa Auxílio Didático e Uniforme; 

 Programa Auxílio Moradia; 

 Programa Auxílio Monitoria; 

 Programa de Auxílio Alimentação. 

 

 

 PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO 

 
 Reestruturar a Diretoria de Pesquisa Pós-graduação e 

Extensão sob as seguintes diretrizes: atuar como 
facilitadora ao desenvolvimento das potencialidades de 

nosso Campus; articular e disseminar políticas e 
oportunidades de fomento; 

 Contribuir para a formação e consolidação de recursos 
humanos para pesquisa e extensão; 

 Avaliar e fortalecer ações de nacionalização e 
internacionalização da pós-graduação no campus;  

 Apoiar a organização e participação em eventos 

científicos;  

 Criação de uma estrutura de pesquisa multiusuário; 

 Aumentar a integração entre os grupos de pesquisa do 
Campus e estimular a criação de novos grupos. 

CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

 
É fundamental continuar o fortalecimento do Campus junto a 

instituições com possibilidade de financiamento das suas ações. Em 

tempos de escassez orçamentária, essa capacidade de articulação, 

adquirida, a partir de uma longa experiência, viabiliza muitas das 

iniciativas aqui propostas.   
 
 

REFORMAS E ADEQUAÇÕES 
Ações que reforçam o compromisso de preservar nosso 

patrimônio e, ao mesmo tempo, adequá-lo às demandas da        
atualidade. 

 

 Reforma da Agroindústria; 

 Reforma e adaptação da sala de aula e galpões da avicultura; 

 Reforma do andar superior do prédio principal; 

 Reforma dos galpões da mecanização; 

 Recuperação do sistema de escoamento e tanques do Setor de 
Aquicultura; 

 2 ª etapa da reforma da suinocultura. 

 Adequação física e tecnológica da Biblioteca do Campus. 

 
 

 

BEM ESTAR 
Estar no Campus de Alegre deve sempre ser uma experiência 

prazerosa para nossos alunos, servidores e visitantes. 

 

 Construção de um Centro de Vivência; 

 Urbanização, calçamento e drenagem da área da Mecanização e 

Agroindústria; 

 Ampliação do número de câmeras de segurança; 

 Ampliação das Wi-fi zones; 

 Ampliação das calçadas cidadãs e acessibilidade; 

 Manutenção e valorização das ações do Programa de Bem com a 

Vida. 

 

  

ESPORTES 

 Incentivo à criação de atividades esportivas extraclasse; 

 Apoio à promoção de eventos esportivos; 

 Manutenção do ginásio de esportes (1ª etapa: instalação 
de exaustores; 2ª etapa: reforma das alvenarias; 3ª Etapa: 

instalação de piso poliesportivo indoor atérmico); 

 Adequação da pista de atletismo. 

 

LABORATÓRIOS 
 Reformar o Laboratório de Classificação e Degustação de 

Café;  

 Construir Laboratórios de informática junto ao Ensino 
Superior; 

 Valorizar a estrutura dos laboratórios vivos do campo 
para ações didáticas e de pesquisa; 

 Fortalecer a estrutura dos demais laboratórios e o 

gerenciamento integrado dos espaços. 

 

 SUSTENTABILIDADE 
Ações voltadas à relação com o meio ambiente, 

comunidade e busca da otimização de recursos. 
 

 Geração de energia, a partir de luz solar; 

 Geração de Energia, a partir do biogás produzido no 

biodigestor da suinocultura; 

 Projeto VIMUNA – Viveiro de Mudas Nativas de Alegre; 

 Instalação de sistemas de captação de água pluvial. 

 Implantação de sistema de coleta e tratamento de esgoto 
sanitário; 

 Implantação de sistema de coleta e destinação de 

efluentes químicos. 

 

 

 




