
 

Cargo: Professo do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do IFES- Campus Itapina 

Formação:  

 Graduado em Engenharia Industrial Mecânica pela Universidade Católica de Minas Gerais. 

 Mestrado em Ciências pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ. 

 Licenciatura Plena para a Graduação de Professores da Parte de Formação Especial pelo CEFET- MG 

 Especialização em Planejamento Educacional pela Universidade Salgado de Oliveira. 

 Especialização na área de Educação denominada “Teoria e Prática no Ensino Técnico” pelo CEFET- MG. 

 Curso de Atualização de Professor de Física pela Universidade Federal do Espírito Santo – UFES. 

Slogan: Gestão Participativa e Compromisso. 

Nome: Tadeu Rosa 

Cargo a que se destina a proposta de gestão: Diretor Geral do Campus Itapina. 

 

 

PLANO DE AÇÃO DA GESTÃO 

A gestão do Campus passa pela integração de vários setores que viabilizam o funcionamento e a organização, e são 

interdependentes. Este plano de gestão objetiva atender a meta maior que é a educação de qualidade para os nossos 

estudantes.  A educação integral deve ser priorizada, para tanto a articulação deverá passar pela participação e o 

compromisso de todos os atores envolvidos no processo. A organização e análise dos passos já efetivados e dos novos 

para atingir as metas devem ser uma constante dentro do Campus. Um plano de gestão deve ser global, com ações 

democráticas e de união entre todos. A inclusão e a valorização de cada um sejam estudantes, servidores, 

colaboradores ou outros inclusos na dinâmica do processo devem fazer parte da construção contínua da educação. A 

construção deste plano de gestão passou pela visão múltipla de muitos setores que fazem parte do processo 

ensino/aprendizagem. É um pilar no qual devemos basear as mudanças e que deve ser avaliado, reavaliado e discutido 

constantemente, adequando-se às necessidades que são dinâmicas.  

Com uma visão holística do Campus e um trabalho de forma a integrar ações com objetivos comuns e com a 

PARTICIPAÇÃO E COMPROMISSO DE TODOS conseguiremos avançar e construir um modelo de educação de 

sucesso. 

 

 ENSINO 

 Adequar as unidades de produção e adquirir equipamentos, animais e insumos objetivando dentre outros 

fatores o incentivo às aulas práticas.  

 Ampliar o acervo da biblioteca. 

 Incentivar o setor esportivo e cultural (NAC, JEC’s/JIFES e outros  eventos). 

 Manter o regime de internato para os estudantes. 

 Realizar consulta pública para possibilitar mudanças de horários no funcionamento do Campus. 

 Implantar a ouvidoria no Campus. 

 Implantar a coordenadoria de formação geral. 

 Ampliar o número de computadores nas salas de planejamento e laboratórios de informática. 

 Implantar nas salas de aulas do prédio pedagógico, de forma fixa, um  data show e um computador. 

 Melhorar o ambiente nas salas dos professores. 
 Criar condições de trabalho às coordenações de curso com recursos humanos e espaço físico. 

 Apoiar as visita técnicas viabilizando recursos. 

 Criar convênios junto ao governo do Estado e as prefeituras do entorno do Campus para estágios dos 

estudantes das Licenciaturas (Pedagogia e Lica). 

 Criar no Campus uma escola modelo para atender as licenciaturas em convênio com a prefeitura de 

Colatina. 

 Criar espaço e tempo para exposição dos trabalhos pedagógicos dos cursos de Licenciaturas do Campus. 

 Incentivar a continuidade do Projeto “A Um Passo do Enem” como forma de fortalecimento do 

conhecimento para a verticalização do ensino. 

 Incentivar a internacionalização do Campus com apoio a projetos e ações. 



 Ampliar debates fortalecendo a inclusão no Campus com discussões para a implantação de ações de forma 

a evitar qualquer forma de discriminação. 

 Realizar estudos de demandas para a implantação de cursos presenciais e/ou a distancia. 

 Fortalecer o NAPNE garantindo ampliação do atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas. 

 Fortalecer ações para evitar a evasão do Campus com implantação de projetos de integração entre 

diferentes áreas da aprendizagem, e acompanhamento dos estudantes com manutenção e ampliação das 

monitorias, aulas de reforço e momentos de discussões temáticas. 

 Realizar reuniões periódicas com  e entre os setores de ensino. 
 Adotar indicadores de gestão para nortear e redefinir prioridades e ações, com a participação de todos, 

para tanto valer-se dos relatórios da Comissão Própria de Avaliação. 

 Fortalecer e manter a assistência estudantil como prioridade para a continuidade de muitos de nossos 

estudantes no Campus. 

 Buscar o oferecimento no Campus Itapina de cursos de capacitação na área da 

Licenciatura/Pedagogia para os docentes que necessitarem atender a legislação. 

 Trabalhar de forma integrada  o ensino, a pesquisa e a extensão como verdadeiros pilares da educação. 

 Cadastrar e restabelecer contato com os estudantes egressos do Campus. 

 Utilizar as casas desocupadas do campus para alunos carentes de nível superior. 

 Criar espaço de convivência para os estudantes. 

 Implantar o Projeto “Padrinhos Mágicos.” 

 

ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

 

  Dar transparência à gestão com prestação de contas via site do Campus. 

 Realizar uma gestão participativa com reuniões para decisão das ações de planejamento e investimentos 

no Campus. 

 Implantar a padronização de documentos e procedimentos no Campus  

 Incentivar a capacitação continuada  dos servidores em todos os níveis. 

 Promover ações que busquem melhorar as relações inter-pessoais.  

 Intensificar as melhorias dos ambientes de trabalho. 

 Incentivar as áreas biospsicossociais com restruturação das unidades de atendimentos, e compras de 

equipamentos e insumos para melhor atendimento à comunidade. 

 Implantar o Projeto “Bem Estar” para os servidores 

Buscar junto as emendas parlamentares, convênios e os orçamentos disponibilizados através da LOA (Lei 

Orçamentária Anual) para: 

 Reformar e climatizar os alojamentos com ambientes de estudo de acordo com as normas legais. 

 Construir um novo auditório para 520 pessoas 

 Adequar e construir novos estacionamentos. 

 Construir um novo pavimento de salas de aulas e de planejamentos. 

 Reestruturar a acessibilidade do Campus. 

 Construir nova guarita. 

 Reestruturar e modernizar as unidades de Campo. 

 Ampliar a área da Biblioteca. 

 Construir o laboratório de informática no subsolo do prédio de TI.  

 Implantar projetos de fontes de energias alternativas – energia solar / energia hidráulica 

 Reformar as quadras da área de lazer dos estudantes (sala de jogos). 

 Adquirir equipamentos para o complexo de laboratórios. 

 Construir a pista de atletismo. 

 

PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 

 Reestruturar e adequar as unidades de produção oferecendo condições aos projetos de pesquisa e extensão. 

 Criar condições de trabalho para as coordenações de pesquisa e extensão com recursos 

humanos e espaço físico. 
 Envolver o corpo técnico administrativo do Campus no desenvolvimento da pesquisa e extensão. 

 Articular ações das coordenações de pesquisa, ensino e extensão com projetos devidamente registrados no 

Campus. 

 Destinar recursos para programas de apoio interno, via edital, para realização de eventos e projetos de 

pesquisa e extensão. 

 Promover capacitação interna de servidores efetivos e terceirizados para que os mesmos possam participar 

no desenvolvimento e condução das atividades ligadas aos projetos de pesquisa ou de extensão. 

 Publicar resumos/projetos da pesquisa/extensão, utilizando a editora do Campus; 

 Estabelecer uma sistemática de registro de demandas  para planejamento das necessidades dos projetos de 

Monografia/TCC, pesquisas, ensino e extensão. 

 Estudar demandas para ampliação de cursos de pós-graduação e implantação do mestrado. 

 Viabilizar a implantação da incubadora no nosso Campus. 


