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José Geraldo é professor do Ifes Campus Serra, onde ministra
aulas para os cursos de automação industrial e informática, nas
modalidades presencial e a distância. Já foi coordenador de curso
e gerente de gestão educacional. Sua experiência profissional
atual é a de diretor geral do campus. Comprometido com o
trabalho, com uma gestão transparente e participativa, com a
valorização profissional e com o bem-estar de todos, propõem
seu projeto de gestão com foco no desenvolvimento de uma
instituição de qualidade e de referência em ensino, pesquisa e
extensão, que seja capaz de promover o crescimento profissional
e social de servidores, estudantes e colaboradores terceirizados.
Formado técnico em eletrotécnica pela Etfes (1984), técnico em instrumentação industrial pelo Senai Campinas (1986), engenheiro eletricista pela Ufes (1992), mestre em engenharia elétrica (com intercâmbio
na Noordelijke Hogeschool Leeuwarden - Holanda) pela Ufes (1997) e doutor em engenharia elétrica pela
Ufes (2008).
Atuou como técnico (1985-1992) nas antigas empresas CST e CVRD, na área de manutenção em
instrumentação industrial e foi engenheiro de desenvolvimento e gestor da equipe de manutenção e da
produção por 9 anos na empresa Automatica Tecnologia S/A, onde participou de projetos e produtos
inovadores de automação.
Iniciou na docência em 2001 como professor em curso superior de informática. É servidor do Ifes, lotado no
Campus Serra desde 2005. De 2007 a 2009 foi o Coordenador do Curso de Engenharia de Controle e
Automação. De 2009 a 2013 foi o Gerente de Gestão Educacional. Desde 2013 é o atual Diretor Geral.
Participou entre 2014 e 2015, do Plano de Formação de Gestores da Rede Federal (Plafor) da Setec/Mec,
realizado em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap), na área de Gestão Pública,
com carga horária total de 366 horas em cursos.
PRINCIPAIS PROPOSTAS DE GESTÃO:
- Administração e Planejamento: Promover uma gestão administrativa, humana e ética, em cooperação
com o Conselho de Gestão, voltada à inclusão social e apoiada no desenvolvimento sustentável. Fazer uma
gestão transparente e participativa, comprometida com o trabalho, com a valorização e bem-estar de todos e
com o desenvolvimento profissional e social dos servidores, estudantes e colaboradores terceirizados.
Consolidar a implantação o Planejamento Estratégico, de acordo com o Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI) 2014-2019 do Campus Serra. Comprometer-se com o desenvolvimento regional e social.
Estimular o empreendedorismo e inovação. Promover a integração administrativa e acadêmica, de acordo
com a missão, visão e valores do Ifes. Trabalhar em cooperação com a reitoria e demais campi em rede, em
prol do crescimento do Ifes.
- Formação Profissional: Incentivar e fomentar a capacitação continuada dos servidores, valorizando o seu
currículo por meio de cursos e treinamentos e promover a sua atuação como multiplicadores do
conhecimento, criando espaços de troca de saberes entre os servidores.
- Ambiente de Trabalho: Política contínua de promoção da melhoria e conservação da infraestrutura,
equipamentos e serviços para o perfeito desenvolvimento das atividades profissionais dos servidores. Ouvir
sempre as demandas, conhecer as necessidades por novos servidores e atribuições de cada setor. Criar
estratégias de comunicação institucional que melhorem a qualidade de vida e bem-estar dos servidores e a
qualidade dos serviços oferecidos ao público.

- Ensino: A previsão segundo o PDI-2014-2019 é de expandir o campus até atingir 120 professores, 90
técnicos-administrativos e 2400 estudantes, neste contexto, é necessário ampliar a oferta de cursos técnicos,
de graduação e de pós-graduação, criando comissões específicas para conduzir estudos de viabilidade,
levando em conta as especificidades do campus e as necessidades regionais do mercado. Consolidar a
verticalização do ensino nos dois eixos tecnológicos do campus Serra. Implantar novas políticas pedagógicas
com o foco na qualidade do processo de ensino-aprendizagem.
Ensino a Distância: Incentivar o uso dos 20% de carga horária de EaD em Planos de Ensino. Estimular a
oferta de disciplinas EaD nos cursos do campus. Participar de debates com os demais campi com vistas a
consolidar o papel da EaD no Ifes e garantir condições adequadas de trabalho aos profissionais envolvidos.
Ofertar novos cursos na modalidade EaD.
- Pesquisa: Política contínua de incentivo à pesquisa no campus, com aumento da infraestrutura de
laboratórios de pesquisa, compra de novos equipamentos, estímulo aos grupos de pesquisa atuais e criação
de novos grupos. Aumentar os indicadores de produção de pesquisa. Estimular e fomentar a participação dos
pesquisadores e estudantes em mostras tecnológicas, congressos, workshops e seminários. Ampliar as
parcerias com as empresas, para o desenvolvimento de pesquisa aplicada, envolvendo os pesquisadores do
campus e estudantes de iniciação científica. Consolidar a internacionalização do campus através de
convênios, intercâmbios e parcerias com universidades e institutos no exterior.
- Pós-Graduação: Promover e consolidar a oferta da pós-graduação com a inclusão do Mestrado
Profissional em Informática e das Especializações Lato Sensu nas áreas de automação industrial e
informática, em consonância com o PDI-2014-2019.
- Extensão: Incentivar maior relacionamento com a sociedade local, criar cursos de especialização técnica
para egressos, ofertar cursos FIC com divulgação junto às lideranças comunitárias, ampliar as parcerias com
as empresas. Trabalhar para fomentar a expansão física da incubadora de empresas, aumentar a oferta de
estágio para os estudantes, promover eventos, seminários, oficinas, mostras tecnológicas e culturais,
incentivar o cineclubismo, o coral, as bandas de música e a fortalecer o Núcleo de Arte e Cultura (Nac).
- Infraestrutura: Há obras planejadas e projetos consolidados. Trabalhar para que a captação de recursos
federais, emendas parlamentares, parcerias com empresas e doações levem à ampliação da infraestrutura do
campus. Há projeto pronto para Novo Auditório, Nova Biblioteca, Centro de Vivência, Nova Incubadora de
Empresa, Centro Vocacional Tecnológico, Quadra Poliesportiva Coberta e Campo de Futebol Society. Em
elaboração, há o projeto de Urbanização do Campus, com o aumento do estacionamento, paisagismo,
construção de pórtico, cercas com gradil, calçadas cidadãs, ciclovia e pista de caminhada em torno de todo o
perímetro do campus e acesso coberto pela rodovia ES-010. Há o projeto de sinalização, piso táctil,
acessibilidade às dependências do campus, e adequação dos espaços físicos de acordo com as normas de
acessibilidade (NBR 9050), para que o Campus Serra se torne mais inclusivo e acolhedor para todos.
- Estudante: O estudante é o foco principal da instituição. A gestão aqui proposta visa ampliar os benefícios
ofertados pela Assistência Estudantil, como auxílio monitoria, transporte, alimentação, financeiro, didático,
moradia, estendendo estes benefícios aos estudantes de ensino a distância. Além disso, planeja: criar novos
espaços para a fixação dos estudantes no campus; aumentar a oferta de estágios, incentivar a Iniciação
Científica, a participação nas atividades culturais e ampliar os programas de Intercâmbio no exterior. Manter
a preocupação contínua com a qualidade do ensino e das atividades pedagógicas, para que o estudante do
Ifes - Campus Serra tenha satisfação com a instituição, se torne um excelente profissional no mercado e um
bom cidadão em sua comunidade.
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