UNIÃO ENTRE ALUNOS, TÉCNICOS, PROFESSORES E COMUNIDADE NA
CONSTRUÇÃO PARTICIPATIVA DE UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PENSADA PARA
UM IFES GUARAPARI.
CANDIDATO: Ricardo de Abreu Toribio
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Tel: (27) 99964-5720
E-mail: toribioprof@gmail.com
APRESENTAÇÃO:
Ricardo Toribio exerce atividades profissionais a 27
anos sendo os últimos 9 anos como professor do IFES. Nasceu
na cidade de São Paulo-SP onde se formou engenheiro
eletricista em 1991 pela Universidade Mackenzie, pósgraduado em Administração da Produção em 1997 pela
Fundação Vanzollini da Escola Politécnica da USP. Exerceu a
profissão de Engenheiro de Assistência Técnica durante 9 anos
em sua cidade natal. Casado, pai de dois filhos se mudou para
Vitória-ES em 1999 para empreender, criando uma
distribuidora de lubrificantes, que se manteve ativa até 2008,
empregando no seu ápice uma equipe com cerca de 20
colaboradores diretos. Após a empresa apresentar problemas
financeiros decidiu encerrar suas atividades, desde então
ingressou em um novo desafio como docente. Começou no IFES campus Vitória como substituto em 2008 e
posteriormente como efetivo no IFES campus Cachoeiro em 2010, onde também foi coordenador de curso
técnico. Para exercer suas atividades cursou Licenciatura em Física pela UFES em 2014. Se transferiu para o
campus Guarapari em 2015 para a Coordenadoria de Eletrotécnica exercendo atividades docentes e de
coordenador até a presente data.

OBJETIVAÇÃO:
A Educação se relaciona com aperfeiçoamento da pessoa individual que é também uma necessidade coletiva
e de interação com a comunidade. Portanto não podemos pensar no indivíduo sem considerar a dimensão
familiar, profissional e social.
Falar em Educação perpassa por união com o propósito de mudar a realidade individual e social de nosso
educando, incorporando além do conhecimento técnico, os princípios democráticos de direito, a valorização
da vida, o respeito à coletividade e às diversidades étnicas, raciais, de gênero, culturais e religiosas.
A Educação só se efetiva se a união de propósitos educacionais tiver por base o educando, família,
comunidade, equipe administrativa e educador, todos trabalhando com objetivos em comum. Para tanto,
buscamos um plano de trabalho que valorize essas dimensões e seus reais executores, os que vivem o
processo educacional em sua plenitude, pois não somos apenas salas, computadores e cadernos. A instituição
é viva e feita de pessoas, somos nós que a vivemos diuturnamente, acreditando que nosso campus pode
proporcionar prosperidade a pessoa e a comunidade através do ensino.
Por isso o tema norteador desta proposta de trabalho é: A Educação Participativa: União, Transparência e
Construção da Qualidade.
União entre alunos, técnicos e professores na construção participativa de uma educação de qualidade padrão
IFES. Por acreditar que todos estão empenhados em trilhar o caminho da construção e solidificação de uma
Instituição de Ensino que seja efetiva no seu objetivo de contribuir com a formação técnica e tecnológica de
nossos educandos, sem nunca deixar de humanizar o indivíduo e portanto a comunidade como um todo. Por
acreditar que é possível construir um padrão de qualidade e excelência a nível mundial em nossa região, que
possibilite nossos alunos competir de forma igualitária com qualquer outro profissional de mesmo nível no
mundo.
Para construir esta escola que queremos, precisamos continuamente refletir sobre a escola que temos, e para
isso, é necessário o envolvimento de todos que a constituem. Desta forma é possível construir uma gestão

participativa em que todos são ouvidos e as diferenças respeitadas. Acreditamos que só é possível conquistar
o respeito às decisões tomadas se forem efetivadas no exercício cidadão e participativo.
Mesmo com o risco da extrema simplicidade, a meta é, e sempre será: “Oferecer ensino, pesquisa e extensão
no âmbito da Educação Profissional e Tecnológica, por meio da produção e difusão de conhecimentos,
contribuindo para a formação cidadã e o desenvolvimento sustentável”.
Precisamos atentar que a Educação é um bem público e de qualidade, assim sendo, precisa oferecer aos seus
educandos uma formação crítica. Por isso este Plano de Trabalho, busca valorizar a Gestão Democrática e
Participativa de todos aqueles que integram o campus Guarapari.
Isso exigirá de todas e de todos, respeito à diversidade, a busca por inovação, empreendedorismo e
cooperativismo entre educandos, família, comunidade, equipe administrativa e educadores. Com todos
contribuindo, nosso desenvolvimento será sustentável por permitir a otimização dos recursos públicos. O
comprometimento que se propõe é com o campus Guarapari em particular e com o IFES em geral. Assim,
todos juntos venceremos as dificuldades interpostas em nosso caminho.
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Planejar e implantar as melhorias nos cursos Técnicos Integrados e Subsequentes e cursos
Superiores em conformidade com os objetivos traçados pela comunidade, garantindo para isso uma
melhor estrutura de salas de aula e laboratórios, capacitação técnica para os docentes e promovendo
de forma continuada a atualização e modernização dos projetos pedagógicos dos cursos;
Ampliar a avaliação institucional e o acompanhamento de egressos para entender melhor a
realidade de nossa comunidade, atentando para as condições sócio econômicas e valorizando a
assistência estudantil;
Consolidar a estrutura administrativa do campus promovendo capacitação dos servidores técnicos
nos processos administrativos em suas respectivas áreas e áreas inter-relacionais e garantindo
espaço físico adequado para suas atividades laborais;
Planejar local adequado para prática esportiva e estruturar os espaços de lazer (convivência), de
cultura, além de alimentação digna e de custo acessível no campus para toda a comunidade;
Fomentar e Implantar os eventos científicos regulares do campus, institucionalizando um
calendário de atividades de extensão (visitas técnicas, participação em eventos e feiras, aulas extra
campus e qualquer atividade complementar ao ensino);
Discutir a criação de novos cursos sobre a perspectiva estudantil, sistema empregador (público e
privado) e as capacidades instaladas e as que virão a se construir conforme o Projeto Pedagógico
Institucional e Plano de Desenvolvimento Institucional, alinhado com os anseios de toda a
comunidade do campus Guarapari;
Dar transparência ao sistema de divisão orçamentária participativa e de execução financeira e
fiscal, através de prestação de contas com a comunidade acadêmica;
Reestruturar e ampliar os recursos de TI a toda a comunidade do campus;
Pactuar com as Instituições Públicas e Privadas que possam vir a serem parceiras no fomento da
Ciência e Tecnologia como subsidiárias do desenvolvimento de pesquisas.
Continuar e melhorar a parceria com o poder público para facilitar o acesso ao campus através de
serviço público de transporte, construção de calçada cidadã, ciclovia e iluminação garantindo
segurança pública nos horários de entrada e saída e rondas policiais periódicas nos diversos turnos
de funcionamento do campus;
Fomentar a criação de espaços para desenvolvimento de programa para docentes e discentes para
aprimorar as técnicas e metodologias de pesquisa, uso das ferramentas do Portal Capes, elaboração
de projetos de extensão e pesquisa para captação de recursos internos e externos, e elaborar
projetos de pesquisa para financiamentos externos;
Implantar um calendário de datas comemorativas com atividades promovidas pela coordenação de
extensão e de pesquisa, bem como participar dos eventos cívicos e culturais da região, do Estado e
do Brasil;
Criar um pátio de incubadoras de empresas no âmbito da área de nossa atuação;
Elaboração de Projetos de Laboratórios de Pesquisas;
Fortalecer o NAPNE e prover estrutura para acessibilidade nos diversos ambientes do campus.

