Campanha Aloisio Carnielli – Diretor Geral

Plano de Ação Ifes-Campus Venda Nova do Imigrante 2017-2021

Apresentação do candidato:
•

Cargo: Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, Nível D-404

•

Formação: Técnico em Agrimensura (ETFES, 1974), Graduado em Administração
(FAESA, 2005), Mestre em Educação (UA, 2013) e Doutor em Educação (UA, 2016);
CV Lattes: http://lattes.cnpq.br/7993484490039465

Slogan da campanha: Experiência e compromisso com o amanhã
Nome do Candidato: Aloisio Carnielli
Cargo a que se destina: Diretor Geral
Propostas para a Direção Geral
•

Promover uma melhor recepção e ambientação dos servidores.

•

Incentivar a capacitação dos servidores nas suas respectivas áreas de formação.

•

Criar o “Momento com o Diretor”, para que os servidores e os alunos possam
apresentar suas principais demandas e sugestões, contribuindo para uma gestão
democrática e participativa.

•

Fortalecer a divulgação do Acesso à Informação do campus, especialmente a
Agenda do Diretor, do Portal da Transparência (contratos, diárias, gastos, etc) e das
ações da gestão.

•

Estimular e fortalecer o programa de qualidade de vida para os servidores do
campus.

•

Elaborar o Plano de Ação Anual do campus em conjunto com as coordenadorias e
servidores, considerando as diretrizes contidas no Plano de Desenvolvimento
Institucional.

•

Melhorar a divulgação nos principais meios de comunicação, locais e regionais, para
apresentar à sociedade as principais ações e potencialidades relacionadas ao
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ensino, pesquisa e extensão realizadas pelos Docentes, Discentes e TécnicosAdministrativos do campus.
•

Continuar a promover a verticalização do campus.

•

Continuar a adequação do espaço físico.

•

Buscar recursos externos, por meio de projetos e emendas parlamentares.

•

Incentivar projetos para economia efetiva de água e energia.

Propostas para o Ensino
•

Incentivar os estudantes uma melhor qualidade de vida, por meio de um programa
de esporte, lazer e cultura.

•

Promover e incentivar um ambiente participativo e democrático visando a
implantar soluções para a melhoria do ensino-aprendizagem dos alunos.

•

Incentivar encontros para tratar da interdisciplinaridade entre as disciplinas do
núcleo básico e profissional.

•

Estimular a utilização do Ambiente Virtual por parte dos servidores e alunos,
centrados na autoaprendizagem e com a mediação de recursos didáticos
organizados.

•

Incentivar a capacitação dos servidores que atuam nos Núcleos de Atendimento às
Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE) e de Arte e Cultura (NAC).

•

Elaborar projeto de ampliação da biblioteca para a construção de salas de estudos
em grupos e individuais, bem como uma sala com recursos multimídia para uso da
comunidade escolar.

•

Adequar nosso ensino médio à nova proposta, em conjunto com os servidores e os
alunos.

Propostas para a Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão
•

Buscar parcerias com segmentos econômicos, visando à inserção dos alunos no
mercado de trabalho local e regional.

•

Promover a capacitação dos servidores para captação de recursos e geração de
inovação tecnológica.

•

Divulgar para as comunidades interna e externa os resultados das pesquisas e ações
de extensão realizadas por servidores do campus, utilizando os meios de
comunicação tais como: rádio, tv, internet, outdoor, entre outros.

•

Apoiar a Empresa Junior do Campus para o desenvolvimento do conhecimento
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técnico-científico, juntamente com a oferta de serviços à comunidade.
•

Incentivar a criação de atividades de extensão para a oferta de cursos de curta
duração, visando à capacitação de trabalhadores de acordo com as demandas da
sociedade.

•

Fortalecer o Núcleo Incubador Radix para fomentar o desenvolvimento local e
regional.

Para participar, dê a sua contribuição no link abaixo:
https://docs.google.com/forms/d/1bQOLmcR8k23k92K9PUVv36NZhnhRqqi7YI4FzDNoY7
M/edit
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