PLANO DE GESTÃO 2017 / 2021
Slogan: Venha caminhar ao nosso lado. Nosso lado é o do IFES.

Josemar Francisco Pegorette, servidor Público Federal, Siape 1800774, Pedagogo, exercendo o
cargo de Direção de Ensino, lotado no Campus Linhares-ES.
Cargo pleiteado: Direção Geral do Campus Linhares-ES.
Formação:
Advogado. Licenciado em pedagogia, filosofia e sociologia. Especialista em avaliação do processo
ensino aprendizagem, psicopedagogia e educação profissional. Mestre em Ciências das Religiões
- Concentração filosofia e sociologia.
Experiência de 32 anos em educação nas esferas municipal, estadual e federal. Sistema “S” e
Iniciativa privada. Atuou como professor, coordenador, gestor de projetos, coordenador técnico,
gerente de ensino médio e educação profissional, consultor, diretor de ensino, dentre outras.

PLANO DE AÇÃO E METAS

Processos

Investimentos/
recursos

Humana (pessoas)

Dimensão

Proposição
Atuar
de
forma
respeitosa
aos
servidores,
alunos,
contratados
e
comunidade em geral,
mantendo
atitudes
positivas visando o bemestar dos servidores.

Gerenciar recursos de
forma
transparente,
igualitária e responsável,
buscando investimentos
externos
de
forma
permanente.

Desburocratizar
os
processos
dando
solução
rápida
e
eficiente às demandas
internas e externas.

Metas
Manter diálogo permanente com os servidores, alunos e
comunidade através dos diversos fóruns, comissões e
outros.
Promover ações que permitam a qualificação dos técnicos
em programas de mestrado e doutorado.
Promover ações que permitam a qualificação dos docentes
em programas de mestrado e doutorado visando a criação
de grupos de pesquisas por área de conhecimento e
interdisciplinar.
Promover ações de fortalecimento do corpo discente, nas
organizações, projetos de pesquisas, estágios, atividades
culturais e sociais.
Empreender esforços e visando a ampliação das 6 horas
de jornada diária para os técnicos.
Adequar receitas e despesas dentro da realidade
orçamentária do Campus.
Distribuir adequadamente os recursos financeiros e de
forma transparente.
Atrair investimentos por meio de projetos e atuação política
estratégica nas representações e instituições. Aproximação
da cadeia produtiva em Linhares e adjacências.
Implantação da comissão permanente de elaboração de
projetos e captação de recursos.
Eliminar barreiras programáticas que dificultam ou atrasam
a tramitação dos processos com implantação de novos
fluxos mais eficientes e eficazes por meio de modelo de
gestão que utilize os recursos tecnológicos e as decisões
colegiadas.

Ensino
Pesquisa
Extensão

Consolidar o Campus Promover ações de elevação dos índices de aprendizado
Linhares
como com parceiros internos e externos.
referência no processo Inserir o Campus na comunidade local com a participação
de
ensino na qualidade de protagonista nos eventos educacionais da
aprendizagem.
região.
Consolidar o ensino nos aspectos científicos, técnicos,
tecnológicos e humanos.
Ser indutor de políticas de educação no município e
adjacências.
Ampliar as ações de educação por meio de novos cursos e
programas a serem definidos em matriz estratégica com a
comunidade linharense.
Constituir o conselho de gestão participativo, formado por
servidores, alunos, empresários, pais e comunidade em
geral, para apoiar as ações de gestão educacional no
campus de forma integrada.
Ampliar as ações de educação inclusiva em todas
modalidades e grupos sociais.
Proporcionar meios e Constituir comitê de pesquisa com os segmentos público e
caminhos para que os privado para planejar, promover e financiar projetos de
servidores
possam pesquisa.
desenvolver projetos de Aproximar o Campus das cadeias produtivas visando a
pesquisas nas diversas implementação de programas de melhorias e inovações no
áreas do conhecimento. parque industrial, comercial e agronegócio do município.
Atuar com a pesquisa de forma curricularizada nos diversos
cursos e programas do Campus, ampliando a participação
de técnicos, docentes e alunos.
Elaborar um plano de - Elaborar o mapa de atuação estratégica da extensão no
incentivo a projetos de município de Linhares de modo a atender a todos os
extensão que atendam stakeholders.
as demandas locais em -Implantar o comitê de extensão formado pelos diversos
parceria com os diversos atores da comunidade lnharense.
atores da comunidade -Promover ações de extensão tecnológica junto ao
linharense.
comércio, indústria, agronegócio, grupos sociais e
comunidade linharense.
-Ampliar a capacidade de atendimento dos programas de
extensão com parceria e fomento externo.

METAS FÍSICAS:
Primeiro ano de gestão:
Conclusão e liberação do prédio novo.
Implantação da central de central de cópias para atendimento administrativo, docente e discente
Segundo e terceiro anos de gestão: Implantação do parque poliesportivo com quadra, campo
de futebol society, campo de areia para pratica de vôlei e futebol, pista de atletismo e
equipamentos para prática de salto em distância.
Envidar esforços no sentido de elaborar os seguintes projetos e captar recursos:
1 - Construção do auditório/teatro.
2 - Construção do edifico para abrigar os laboratórios de ciências (física, química e biologia) de
acordo com as normas da ABNT para certificação.
Fontes de recursos: Governo Federal, ministérios da Educação, da ciência e tecnologia, do
esporte e cultura, fundo verde amarelo, fundações e recursos privados.
Josemar Francisco Pegorette
Candidato a Diretor Geral - Campus Linhares - IFES

