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Campus Guarapari
GIBSON DALL’ORTO MUNIZ DA SILVA
Por uma gestão transparente, democrática e participativa!
Formação:
Bacharel em Engenharia Mecânica - UFES
Especialista em Engenharia de Materiais - UFES
Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho - UNIFOR
Experiências anteriores ao IFES
● Professor do Colégio Nacional
● Professor do Colégio Renovação
● Professor do Colégio Metropolitano
● Professor do Colégio Americano Batista
● Diretor do Colégio Metropolitano
● Coordenador do Pré-Vestibular do Colégio Renovação
● Diretor Industrial da Coca-Cola
● Vereador do município de Vitória (1983-1988)

Funções no IFES
● Coordenador do Curso Técnico em Mecânica do
Campus de São Mateus (2008)
● Diretor de Ensino Pesquisa e Extensão do
Campus de São Mateus (2009)
● Diretor de Ensino do Campus Guarapari (2010-2013)
● Coordenador do Curso Técnico em Mecânica do
Campus Guarapari (2014-2016)

Participação na elaboração e implantação de Projetos Pedagógicos no IFES:
Campus São Mateus
● Curso Técnico em Mecânica
● Curso Técnico em Eletrotécnica
● Engenharia Mecânica
● Proeja FIC
- Operador de Caldeira
- Cadista
- Soldador
● Ifes na Praia
● Ifes na Praça

Campus Guarapari
● Curso Técnico Concomitante de Administração
● Curso Técnico Integrado de Administração
● Especialização Técnica em Administração
● Especialização Lato Sensu em Administração
● Graduação em Administração
● Curso Técnico Integrado de Eletromecânica
● Curso Técnico Concomitante de Eletromecânica
● Curso Técnico integrado em Eletrotécnica
● Curso Técnico concomitante em Eletrotécnica
● Curso Técnico Integrado em Mecânica
● Pré Ifes
● Ifes na Praia
● Ifes na Praça
● Mulheres Mil
● Pronatec

“A democracia de amanhã se prepara na democracia da escola”
Célestin Freinet

Estou no Campus Guarapari desde 2010, sou o 2º servidor lotado no Campus, e desde então sonho com um Campus moderno,
equipado, preparado para atender as necessidades educacionais e sociais de nossa cidade. Como Diretor de Ensino trabalhei
arduamente para termos nossos três cursos: Administração, Mecânica e Eletrotécnica, além de ter apoiado a criação dos
vários cursos de extensão fornecidos para as comunidades do entorno e que atenderam aos munícipes de Guarapari.
Nosso Campus, nossa escola e nosso trabalho diário precisam que nesse momento tenhamos coragem para enfrentar os desafios
que virão com o atual cenário econômico e político do nosso país. Diante disso, listo algumas de minhas propostas para
construirmos uma gestão participativa e democrática.
TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO!
● Viabilizar estudo técnico para solucionar a climatização
do Bloco A.
● Construir com a orientação dos professores de
Educação Física uma área esportiva para o Campus.
● Solucionar o problema de um local para estacionamento
dos veículos dos alunos e do congestionamento em
frente ao Campus nos horários de entrada e saída de
estudantes.
● Lutar pela construção do prédio para os setores
administrativos.
● Criar comissão permanente com participação de
representantes das coordenadorias de curso com o
objetivo de definir e elaborar os critérios para contratação
de novos docentes.
● Criar uma comissão permanente com participação dos
técnicos administrativos para definição de critérios para
alocação de novos servidores administrativos.
● Equipar os laboratórios dos cursos de Eletrotécnica,
Engenharia Elétrica e Mecânica atendendo às
necessidades e às prioridades apontadas exclusivamente
pelas coordenadorias dos cursos.

POR UMA EDUCAÇÃO COM PARTICIPAÇÃO
EFETIVA DOS ALUNOS!
● Criar e fortalecer canais de comunicação e participação
do Grêmio Estudantil e do Centro Acadêmico nos
processos decisórios do IFES, sobretudo no que tange o
cotidiano dos alunos.
● Organizar lugares de convivência para os estudantes
dentro dos espaços físicos da escola, reconhecendo o
tempo de permanência dos alunos em nossa escola. Em
especial, espaços de esporte e lazer.
VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES!
● Distribuir com equidade e de forma transparente as
verbas para custear a participação dos servidores em
eventos de capacitação e formação.
● Distribuir com equidade e de forma transparente as
verbas do SCDP (diárias e passagens) entre as todas
coordenadorias.
POR UM IFES INTEGRADO À COMUNIDADE!
● Buscar junto às comunidades do entorno de nosso
Campus suas necessidades de capacitação e promover
cursos de extensão que os atendam.

● Estabelecer critérios para a chegada e a saída de
servidores por meio da remoção ou permuta.

● Incentivar a Direção de Ensino e a Direção de Pesquisa e
Extensão para trabalharem pela construção de novos
cursos e para o retorno dos cursos FIC que promovemos
entre 2011-2013.

● Priorizar às remoções internas via Edital de Remoção,
possibilitando a transparência e isonomia nesse processo.

● Incentivar a aproximação do SICC com as empresas em
busca de ofertas de estágios para os nossos alunos.

● Disponibilizar na intranet as despesas do Campus.
GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA!
● A escolha dos diretores de Ensino, Administração e
Pesquisa e Extensão será feita de acordo com os critérios
que serão estabelecidos pelos servidores lotados nas
respectivas diretorias.

● Valorizar o campo da pesquisa e extensão com os cursos
de graduação da instituição, viabilizando a aproximação
dos estudantes de graduação com a comunidade externa,
no viés econômico e social.
● Incentivar as ações culturais no Campus possibilitando a
integração e autonomia do NACE – Núcleo de Arte,
Cultura e Esportes.

● Cada setor administrativo indicará o seu
coordenador(a).

POR UMA GESTÃO PARTICIPATIVA E
DEMOCRÁTICA NO IFES!

● Participação coletiva para orientar a execução
orçamentário do Campus e planejar as futuras obras e
ampliação da escola.

● Propor ao Colégio de Diretores a criação de comissão
para elaboração dos critérios para a divisão e distribuição
do orçamento anual entre os campi do IFES de forma justa
e profissional.

● Estabelecer diálogo constante entre a Direção de
Pesquisa e Extensão, Direção de Ensino e coordenadorias
de cursos para equacionar ensino, pesquisa e extensão.

