Apresentação:
Felipe Lima é professor do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) Campus Ibatiba. Formou-se em 2003, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), onde obteve os títulos de Bacharel e Licenciado em História. Em 2007, obteve o grau de especialista em Orientação Educacional. Em 2014, percebeu que era hora de alcançar mais um objetivo na vida
acadêmica e ingressou no curso de mestrado acadêmico na Universidade Federal Rural do
Rio de Janeiro (UFRRJ), onde, em 2016, obteve o grau de mestre em Educação Agrícola.
Iniciou sua trajetória no Ifes, antigo Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito
Santo (Cefet-ES), em 2008, como Técnico em Assuntos Educacionais, atuando na implantação da Unidade de Ensino Descentralizada de Nova Venécia. Em 2009, ainda em Nova Venécia, atuou também como professor substituto 20 horas nos Cursos Técnicos Integrados em
Edificações e Mineração.
Nos anos anteriores ao ingresso no Ifes, já havia atuado como professor nas redes públicas do estado e do município de Viana.
Em 2010, após nova aprovação em concurso público, ingressa no cargo de professor
no Ifes Campus Ibatiba. Por ter sido o primeiro servidor nomeado para o Campus Ibatiba, participou intensamente do processo de implantação e desenvolvimento deste novo
Campus do Ifes.
Em 2011, com o início do funcionamento das atividades letivas, assumiu a função de Diretor de Ensino, função desempenhada até o início de 2014, quando solicitou afastamento do
cargo. Ao longo desse período atuando como gestor, servidor técnico administrativo e
docente, acumulou experiência e está preparado para o enorme desafio da gestão do Ifes
Campus Ibatiba.

Proposta de Gestão
Apresentamos as seguintes propostas iniciais para estimular a troca
de ideias. Todavia, essas propostas permaneceram em constante
construção coletiva e estarão abertas as contribuições permanentes
da comunidade acadêmica, dos demais órgãos públicos, dos movimentos
sociais e demais representações da comunidade externa.
Participe, contribuindo via internet, através dos e-mails:
felipelima.ifes@gmail.com e juntos.somosmais@yahoo.com.br,
do blog: http://felipelimadiretor.blogspot.com.br
ou em nossa página no Facebook.
AÇÕES DE GESTÃO
• Publicar semestralmente informações relativas à execução do orçamento do
campus no site do campus, bem como nos murais da instituição. Além disso,
apresentar o orçamento em reunião aberta com a comunidade escolar,
permitindo a apresentação de dúvidas e questionamentos aos gestores;
• Implementar o orçamento participativo com toda a comunidade escolar;
• Garantir a participação de um representante dos pais, eleito em assembleia de
pais, no Conselho de Gestão;
• Disponibilizar para os servidores, estudantes e comunidade todas as atas das reuniões;
• Realizar parcerias efetivas com instituições públicas e privadas para que alunos
possam realizar estágios acadêmicos;
• Articular a participação do campus em eventos cívicos, culturais, esportivos e
científicos no âmbito regional e nacional;
• Criar a Coordenadoria de Atendimento Multidisciplinar com os serviços de
assistência social, enfermagem e psicologia, batalhando para conseguir a
contratação de um profissional de psicologia;
• Fortalecer o Fórum de Ensino e o Conselho de Gestão de modo que as
demandas dos setores sejam ouvidas e viabilizadas;
• Realizar semestralmente um “Café na Escola”, para que a escola seja ouvida,
valorizando a opinião das pessoas que não são gestoras;
• Desenvolver uma política de Gestão Ambiental que promova a adoção de
práticas educativas, de modo a desenvolver a responsabilidade coletiva, frente
ao uso racional dos recursos naturais;
• Destinar o valor integral arrecadado pela Coordenadoria de Biblioteca, por
meio das multas, para apoio as atividades culturais desenvolvidas pelo setor;
• Buscar, junto a agentes públicos, Reitoria e demais órgãos governamentais,
recursos financeiros destinados à construção do segundo prédio acadêmico, do
prédio da biblioteca e do auditório;
• Implementar ações de sustentabilidade visando a otimização de recursos do
campus, inclusive utilizando trabalhos desenvolvidos por alunos do campus;
• Disponibilizar espaço para que o Grêmio Estudantil possa desenvolver suas atividades;
• Promover uma ampla divulgação dos processos seletivos, criando outdoors,
inserindo chamadas nas rádios Liberdade e Mania FM.
AÇÕES DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E INOVAÇÃO
• Apoiar a verticalização do ensino, através da implantação de novos cursos
superiores de Graduação e Pós-graduação;
• Ampliar a oferta de cursos para formação de professores;
• Ampliar o acervo da biblioteca;
• Ampliar e otimizar a infraestrutura do prédio acadêmico, das salas de aula e
laboratórios de informática;
• Apoiar e incentivar o esporte através da realização de torneios internos e
externos, garantir a participação do campus em competições esportivas
externas como componente da formação integral do aluno;
• Implementar e promover o programa de tutoria e de monitoria como um
programa Institucional e permanente;
• Promoção de atividades culturais (apresentação de bandas e grupos musicais
nos “intervalos culturais” no horário do recreio, cineclube, concursos de
música, teatro, literatura, etc);
• Incentivar e auxiliar os alunos participantes nas diversas olimpíadas (Olimpíadas
de Matemática, de Física, Astronomia, História e outras);
• Fazer parceiras com produtores rurais para que o campus possa desenvolver
atividades de ensino, pesquisa, extensão, aulas de campo e visitas técnicas;
• Fomentar a participação de discentes e docentes em eventos científicos,
visando à divulgação dos projetos de pesquisa desenvolvidos no campus;
• Promover eventos científicos a fim de possibilitar a difusão dos trabalhos de
pesquisa e extensão desenvolvidos no campus;
• Promover publicação anual de livro de divulgação dos trabalhos desenvolvidos
pela comunidade acadêmica;
• Fortalecer as iniciativas de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio
– ENEM, aberto a comunidade interna e externa;
• Implementar laboratórios didáticos, como o laboratório de idiomas, de
matemática, de artes e de geografia, bem como o aperfeiçoamento da

estrutura já existente;
• Discutir meios de ampliação da participação do campus em editais externos de
fomento à pesquisa e extensão;
• Apoiar a promoção de atividades esportivas, culturais, sociais, acadêmicas e
recreativas no formato de extensão comunitária;
• Colocar o Ifes como protagonista da implementação da unidade de
conservação ambiental da Serra do Valentim, construindo seminários e
auxiliando com a experiência do seu corpo técnico;
• Fortalecer a participação do Ifes no Conselho Municipal de Desenvolvimento
Rural Sustentável (popularmente conhecido como Conselho do Pronaf);
• Estabelecer uma ampla parceria entre o Ifes e o escritório local do Incaper, para
juntos fortalecerem o desenvolvimento regional;
• Promover palestras sobre ética, família, direitos humanos, entre outros temas
de relevância para a comunidade acadêmica;
• Estabelecer ações de cooperação com a Casa Reviver, promovendo ações de
integração cultural, esportiva e social, fortalecendo as relações humanas entre
o Ifes e a Comunidade Externa;
• Criar condições para que o Ifes e o município possam estabelecer uma ampla
parceria na área ambiental e florestal, colaborando e dando suporte técnico em
ações de reflorestamento e recuperação de nascentes.
AÇÕES PARA SERVIDORES
• Oportunizar a participação de todos os segmentos de servidores
(Técnico-Administrativos e Docentes) em quaisquer dos cargos de
Diretoria do campus;
• Dar espaço para que os servidores possam expressar suas demandas individuais
e setoriais;
• Promover a discussão sobre a oferta de formação em nível de mestrado e
doutorado, sobretudo no formato MINTER e DINTER;
• Proporcionar condições para qualificação e capacitação dos servidores TAE e
professores, inclusive com a possibilidade de afastamento;
• Garantir a manutenção da jornada de trabalho flexibilizada para os
servidores TAE, de acordo com a Resolução do Conselho Superior nº
19/2014 e suas alterações;
• Defender junto aos fóruns nacionais do MEC a adoção de critérios semelhantes
de valorização das carreiras do PCCTAE e EBTT, a exemplo da adoção do RSC
e do programa de substituto para TAE, já concedido aos docentes;
• Promover um levantamento de demandas de infraestrutura em todos os
setores e coordenadorias do campus, a fim de verificar as necessidades e
garantir condições adequadas de trabalho;
• Pressionar as instâncias competentes para que os servidores envolvidos
em ações periculosas e insalubres façam jus ao recebimento de adicionais
pertinentes;
• Discutir coletivamente e estabelecer, a partir desse debate, critérios claros
e institucionais para a liberação de servidores para remoção, redistribuição
e permuta;
• Valorizar o servidor em sua função, garantindo-lhe condições adequadas de
trabalho e promovendo sua participação nas decisões do campus;
• Destinar, no mínimo, 50% do recurso destinado a passagens e diárias para a
capacitação, formação e treinamento dos servidores, respeitando os limites
orçamentários.
AÇÕES PARA ESTUDANTES
• Realizar reuniões periódicas com o Grêmio Estudantil e representantes de
turma;
• Criar um canal de comunicação online para acolhimento de demandas, ideias,
sugestões e críticas à gestão escolar (criação do link: “Fale com o diretor”);
• Buscar o aumento dos recursos financeiros, destinados à "Política de Assistência
Estudantil", para atender as demandas dos alunos;
• Aquisição de instrumentos musicais para uso dos estudantes;
• Promover Gincanas, integrando estudantes das diferentes turmas e servidores;
• Viabilizar a implantação de armários para alocação dos materiais pessoais e
didáticos dos estudantes;
• Fortalecer e apoiar a participação de alunos em olimpíadas do conhecimento
nas diferentes áreas;
• Apoiar manifestações culturais, artísticas e musicais dos discentes e
grupos regionais;
• Promover encontros com profissionais de áreas diversas de atuação para fins de
auxiliar os alunos na escolha da profissão;
• Estabelecer uma política de formação continuada dos egressos, possibilitando
sua participação em minicursos, palestras e curso preparatório para o ENEM;
• Divulgar no site do Ifes oportunidades de estágio, emprego e programas
comunitários desenvolvidos na região que estejam abertos ao público.

