
 

 

 

 

 

 

Propostas Direção CaVG – Maria de Fátima Magalhães Jorge 

“Humanização e Desenvolvimento” 

 

POLÍTICAS E DIRETRIZES GERAIS DA GESTÃO CAVG 

 

- Defesa dos Direitos Humanos, com respeito à diversidade, à 

liberdade de expressão, combatendo qualquer forma de assédio ou 

discriminação; 

- Gestão participativa, com igualdade e representatividade na 

criação e desenvolvimento coletivo, reforçando os conselhos já 

existentes e abrindo outros canais de diálogo junto à Direção Geral; 

- Humanização da Gestão, através de diálogo respeitoso e 

permanente com e entre todos os servidores(as) (efetivos ou 

substitutos), terceirizados, estudantes e sociedade em geral; 

- Transparência financeira da Gestão, através da disponibilização 

periódica de balancetes; 

- Incentivo permanente da Gestão para a criação e desenvolvimento 

de projetos de Inovação, Produção, Pesquisa e Extensão;  

- Reorganização dos Setores a partir das demandas e de acordo 

com a disponibilidade de servidores; 

- Discutir e democratizar todos os documentos oficiais que norteiam 

as ações do Câmpus (PDI, OD, Regimento Interno, entre outros); 

- Zelar pela autonomia de Cursos, Áreas e Setores, conferindo-lhes 



liberdade de escolha quanto às prioridades e recursos alocados; 

- Reestruturar o Setor de Comunicação Social do Câmpus (CCs), 

tornando-o mais atuante; 

- Publicizar os projetos, ações e atividades desenvolvidas no CaVG 

no intuito de Integrar a comunidade interna e externa;  

- Planejar a criação de uma área de convivência para a comunidade 

do Câmpus, incentivando e oportunizando integração, troca de 

saberes e ideias, bate-papo informal, entre os servidores das várias 

Áreas/Setores e os alunos dos diversos Cursos; 

- Estudar a viabilidade de criar grupos de Trabalho e Unidades de 

Ensino, Pesquisa, Inovação e Produção (UEPP);  

- Averiguar a possibilidade, de acordo com a Legislação vigente, de 

comercialização dos produtos excedentes das práticas pedagógicas 

realizadas com os estudantes, assim como, sua utilização em 

eventos internos do Câmpus; 

- Destinar os recursos arrecadados com a venda dos produtos 

excedentes produzidos nas práticas pedagógicas para a compra de 

novos insumos a serem utilizados nas mesmas; 

- Estudar a viabilidade legal de reativar o posto de vendas do 

Câmpus, para a venda de produtos excedentes produzidos nas 

práticas pedagógicas; 

- Estudar a possibilidade de organizar Cooperativa de alunos para a 

venda de produtos excedentes das aulas práticas, desde que esteja 

previsto no Plano de Curso;  

- Publicizar a agenda do Diretor(a) Geral para a comunidade 

interna; 

- Reestruturar, implementar e priorizar os Núcleos no Câmpus;   

- Apoiar, prioritariamente, as ações dos Núcleos em atividade no 

CaVG;  



- Apoiar e estimular eventos e ações do Núcleo de Gênero e 

Diversidade – NUGED, bem como, as que oportunize um debate 

com a comunidade escolar sobre equidade de direitos, respeito a 

diversidade de gênero, respeito a mulher e a comunidade 

LGBTIQ+;  

- Corroborar e fomentar atividades e ações do Núcleo de Estudos 

Afro-brasileiros e Indígena – NEABI com o propósito de estimular 

projetos de ensino, pesquisa e extensão que propicie um diálogo 

com a comunidade escolar e arredores objetivando o cumprimento 

da lei 11.645/2008; 

- Respaldar e articular eventos que discutam as pautas do Núcleo 

de Apoio as Pessoas com Necessidades Especiais- NAPNE na 

intenção de promover ações de acessibilidade desse público em 

todos os âmbitos do Câmpus; 

- Promover a capacitação de servidores no atendimento a pessoas 

com deficiência;  

- Reestruturar o NUGAI, atentando às normas que norteiam as suas 

atividades, à política e logística dos resíduos produzidos no 

Câmpus, através de monitoramento, manutenção e higienização 

frequente das lixeiras; treinamento e capacitação de servidores, 

terceirizados e estudantes, em relação ao manejo, separação, 

logística e destinação dos resíduos;  

- Atentar ao depósito de resíduos do Câmpus, compostagem, 

construção da Geodésica e aos convênios com o SANEP e outras 

entidades;  

- Adequar progressivamente as atividades desenvolvidas no CaVG 

às Normas e Legislações Ambientais vigentes (resíduos sólidos, 

líquidos, etc);  



- Estudar a possibilidade de construção de cisterna para reuso da 

água da chuva;  

- Estudar a viabilidade de construção de equipamento para 

destinação dos resíduos líquidos utilizados em Laboratórios e 

outros locais;  

- Rever os contratos com as empresas que coletam Resíduos do 

Câmpus ou priorizar a organização de infraestrutura adequada para 

a coleta e destino destes resíduos;  

- Rever a coleta de folhas na Gestão Acadêmica e o recolhimento, 

armazenamento, aproveitamento e redistribuição (sempre que 

possível) de materiais acadêmicos (apostilas) deixados pelos 

estudantes no cesto de lixo de sala de aula;  

- Realizar parceria com o SANEP para a manutenção da limpeza do 

Arroio;  

- Reestruturar as barreiras fixa e móvel do Arroio que corta o 

Câmpus; 

- Realizar o Plano Diretor do Câmpus, delimitando o que seja 

Reserva Legal, Área de Preservação Permanente, etc;  

- Desenvolver o Plano de Logística Sustentável do Câmpus;  

- Providenciar o Licenciamento Ambiental do Câmpus;  

 - Recuperar as matas ciliares; 

- Fazer uma Composteira no Câmpus; 

- Realizar um Programa de Educação Ambiental no Câmpus e nos 

bairros do entorno; 

- Estimular a integração entre os setores, servidores, prestadores 

de serviço, terceirizados, conscientizando sobre a necessidade de 

utilizar EPIs e EPCs, proporcionando treinamento adequado na 

área da segurança no trabalho, normas e protocolos de segurança; 



- Organizar atividades de intercâmbio e internacionalização no 

intuito de incentivar servidores e estudantes do CaVG/IFSul, a 

participarem de atividades com instituições parceiras; 

- Organizar cronograma de reuniões previamente agendadas com a 

Direção Geral para ouvir as necessidades levantadas e as soluções 

propostas, dos Cursos, Áreas, Setores; 

- Planejar uma melhor circulação de veículos de passeio, carga e 

transporte de passageiros, viabilizando entrada e saída distintas, 

evitando riscos de acidente; 

- Revisar o Organograma do Câmpus;  

- Institucionalizar as ações desenvolvidas na área de Saúde Bucal e 

a ação de vacinação dos estudantes promovida pelo Setor de 

Saúde, constituindo um calendário anual de vacinações no 

Câmpus; 

- Dar continuidade ao Projeto “Extração do Siso”, desenvolvido em 

parceria com a Faculdade de Odontologia da UFPel;  

- Constituir comissão multidisciplinar para atendimento das 

demandas do Setor de Saúde;  

- Readequar o espaço físico do Setor de Saúde 

- Adquirir prioritariamente e de acordo com o orçamento disponível 

materiais permanentes como maca rígida, colete cervical e etc;  

- Estimular o desenvolvimento de Programas Institucionais 

desenvolvidos em todos os Setores;  

- Reestruturar o armazenamento e a política de recolhimento de 

materiais diversos, vestuário e outros, deixados ou esquecidos 

pelos estudantes em seus armários ao final das atividades letivas;  

- Construir o orçamento do CaVG de forma igualitária, coletiva, 

contemplando a todos;  



- Rever as relações financeiras com a Cosulati, estabelecendo o 

contrato apropriado; 

- Realizar planejamento financeiro com transparência e divulgá-lo 

através de planilhas, no mínimo uma vez por ano; 

- Reestruturar o espaço físico da CAE;  

- Criar programa de acompanhamento de egressos do Alojamento;  

- Criar regimentalmente comissão responsável pela resolução de 

conflitos e que faça acompanhamento para ações consideradas 

indisciplinares, de forma a conscientizar os alunos;   

- Criar fluxograma de todos os Setores;  

- Rever o licenciamento do Aviário;   

- Estudar, com os servidores, a criação de uma Coordenação única 

dos Laboratórios (aquisição, armazenamento e distribuição de 

materiais); 

- Organizar comissões com agentes ambientais (referências) em 

todos os Núcleos/Setores do Câmpus;  

- Reorganizar o estacionamento de carros na Indústria e Viticultura;  

- Realizar planejamento com todos os Setores para o uso de 

máquinas e equipamentos comuns ao Câmpus;  

- Estudar a viabilidade da Coordenadoria de Produção e Apoio 

Didático realizar a mediação entre os Setores, professores 

(projetos) para elaborar os orçamentos e agilizar as compras;  

- Retomar a criação de animais, redimensionando o número dos 

mesmos para serem utilizados nas aulas práticas;  

- Reorganizar contratos com abatedouros privados; 

- Estudar a possibilidade de contratar uma central de segurança 

com alarme e câmeras de monitoramento para instalação nos 

prédios mais distantes; 



- Criar projeto para atendimento aos cachorros que vivem no 

Câmpus (castração, canil);  

- Rever o contrato com o responsável pelo Restaurante do Câmpus, 

na tentativa de diminuir os valores cobrados aos servidores e, em 

especial, aos estudantes não assistidos; 

- Estudar com os Setores envolvidos a possibilidade de criação de 

duas Coordenadorias, uma de Almoxarifado e outra de Patrimônio; 

- Rever a situação dos prédios com problemas estruturais e/ou 

parcialmente interditados; 

- Atualizar o acervo da Biblioteca; 

- Apoiar o Projeto Malgi em suas atividades, de acordo com a 

disponibilidade financeira; 

- Estudar a viabilidade de instituir o Bolsa Atleta (verba êxito e 

permanência); 

- Apoiar os eventos esportivos internos e externos; 

- Viabilizar a aquisição de novas salas de aula modulares; 

- Qualificar o atendimento as demandas do setor de Tecnologia da 

Informação adquirindo materiais de manutenção e ferramentas 

apropriadas, readequando o espaço físico e viabilizando um 

depósito para equipamentos; 

- Proporcionar a aquisição de um gerador de energia específico 

para atendimento das demandas dos serviços de Tecnologia da 

Informação e para manter a climatização do espaço onde se 

localiza o servidor de informática visando à continuidade dos 

serviços sem interrupções; 

- Criar o Plano de Segurança Contra Incêndio e Pânico em todo o 

Câmpus.  

 

 



POLÍTICAS GERAIS DE GESTÃO DE PESSOAS 

 

- Priorizar uma equidade entre afastamentos de todos os 

servidores para capacitação e qualificação, de acordo com a 

Legislação vigente, visando à melhoria da Educação; 

- Implementar uma política de Gestão que tenha como mote a 

construção de um ambiente sadio de trabalho e o fortalecimento do 

sentimento de pertença entre os servidores; 

- Buscar a ampliação do quadro de servidores para atender as 

demandas do Câmpus;  

- Promover reuniões gerais no Câmpus, com todos os segmentos 

de servidores, visando à discussão e a implementação das políticas 

educacionais; 

- Promover a integração dos prestadores de serviços terceirizados 

com todos os setores, assim como, a capacitação de acordo com a 

demanda das atividades laborais, assegurando suas condições de 

trabalho; 

- Estudar a viabilidade da redução ou flexibilização de carga horária 

dos prestadores de serviços terceirizados, no intuito de incentivá-los 

a ampliação dos estudos acadêmicos; 

- Estabelecer uma rotina de recepção e acolhimento de servidores, 

incluindo apresentação nos diversos setores, facilitando a sua 

adaptação, deslocamento e execução do trabalho no Câmpus; 

- Revisar a distribuição e alocação dos técnico-administrativos nos 

setores do CAVG;  

- Reestudar a distribuição dos servidores de acordo com a carga de 

trabalho e sua formação acadêmica;  

- Rever a política de cedência de servidores;  



- Promover e oportunizar a capacitação permanente e em serviço 

dos servidores;  

- Diminuir a burocratização dos Setores, desde que não acarretem 

em prejuízo do controle de atividades;  

- Organizar local específico, com a ajuda técnica necessária, para o 

preenchimento de documentos e formulários por parte dos 

servidores;  

- Adequação do quadro de servidores da Biblioteca, para 

atendimento nos três turnos de funcionamento do Câmpus; 

- Coibir toda e qualquer forma de assedio no Câmpus;  

- Estudar a possibilidade de ter um micro-ônibus para fazer itinerário 

fixo dentro da Câmpus, em especial, a noite; 

- Garantir a qualidade na comunicação do Câmpus com feedback 

constante; 

- Buscar uma melhoria efetiva no clima organizacional, coletando 

informações junto aos servidores, identificando e desenvolvendo 

novas lideranças; 

- Realizar periodicamente avaliações sobre a capacitação e 

qualificação de servidores através de avaliações de Desempenho e 

Saúde e Segurança no Trabalho; 

 

POLÍTICAS GERAIS PARA ESTUDANTES  

 

- Criar o Núcleo de Atendimento ao Estudante (NAE) com o intuito 

de discutir e buscar soluções viáveis permanentemente para as 

necessidades e/ou problemas que afetem aos estudantes; 

- Realizar continuamente o controle de saúde dos estudantes;  

- Criar comissão responsável pelo Alojamento com o intuito de 

tornar mais eficiente a sua gestão;  



- Aprimorar o acompanhamento dos estudos dos discentes internos, 

evitando as reprovações;   

- Criar comissão multidisciplinar para a discussão de todos os 

problemas concernentes aos estudantes, relacionados ao espaço 

físico e outros (psicólogos, pedagogas, médicos, enfermeiros ...)  

- Estimular projetos e/ou atividades lúdicas e de lazer para os 

estudantes internos;  

- Criar mecanismos pedagógicos que estimulem a autoconsciência 

e responsabilidade do estudante em relação ao ensino público;  

- Aumentar o número de ofertas no Alojamento, com desocupação e 

adequação de quartos, hoje, não utilizados para esse fim; 

- Melhorar as instalações físicas do Alojamento, reorganizando o 

espaço e realizando manutenção adequada de equipamentos 

danificados (aumentar o número de tomadas, inclusive nos quartos, 

realizar periodicamente a manutenção dos chuveiros); 

- Garantir um espaço de convivência mais aconchegante; 

- Estudar a possibilidade de dispor de um sistema de aquecimento a 

gás e/ou solar para os chuveiros; 

- Implementar uma política de informação e acolhimento 

permanente ao estudante, através da criação do Núcleo de Apoio 

ao Estudante (NAE); 

- Criar o Conselho de Alunos dos Cursos Técnicos, Cursos 

Superiores, Licenciaturas e Pós-graduação no Câmpus; 

- Viabilizar suporte financeiro para os estudantes que representam o 

Câmpus em Torneios, Competições, Gincanas, Olimpíadas, 

Congressos, Feiras, entre outros, desde que contemplem sua 

formação acadêmica e cidadã; 

- Divulgar a participação dos estudantes em qualquer evento oficial 

em que os mesmos representem o CaVG; 



- Apoiar e dar suporte às atividades curriculares e extracurriculares 

organizadas por estudantes; 

- Valorizar, apoiar e dar suporte às atividades desenvolvidas pelas 

entidades representativas dos estudantes ou de um grupo 

representativo dos mesmos, como por exemplo, Grêmio Estudantil 

Coronel Pedro Osório, CTG Rancho Grande, entre outras 

organizações; 

- Apoiar a participação do CTG Rancho Grande nas atividades 

promovidas pelo MTG, por outros CTGs, assim como a participação 

em eventos oficiais, como ENART, Semana Farroupilha, entre 

outros; 

- Dar atenção as necessidades de manutenção ao CTG Rancho 

Grande e incluir as atividades dentro das rotinas de manutenção; 

- Estudar a viabilidade de realizar anualmente um Festival de 

Canção Nativista;  

- Apoiar e fomentar o Jantar Show tradicional que já existe no 

cronograma das atividades do CTG; 

- Apoiar e viabilizar a participação dos alunos representantes do 

CTG Racho Grande nos desfiles de 7 de setembro; 

- Criar comissão de conciliação e mediação entre professores e 

estudantes, ligada a DIREN; 

- Agilizar e priorizar os processos ligados a CAE, que demandem 

benefícios aos estudantes, garantindo o recebimento dos mesmos 

ao iniciar o ano letivo; 

- Atualizar os Laboratórios de Informática e mantê-los em 

funcionamento nos três turnos de atendimento do Câmpus; 

- Manter atualizados os computadores da Biblioteca; 

- Realizar pré-eventos internos para preparar os estudantes para 

participar de eventos externos; 



DEPLAN - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E DE 

PLANEJAMENTO 

 

- Reestruturar o Departamento de acordo com as demandas 

existentes; 

- Os servidores do Departamento devem elaborar planejamento 

estratégico, elencando metas e objetivos que serão implantados 

conjuntamente com a Direção Geral; 

- Os servidores do Departamento devem estabelecer padrões de 

trabalho, de acordo, com os critérios exigidos para a função a ser 

executada; 

- Priorizar pregões que atendam as áreas de manutenção, ensino, 

pesquisa e extensão;  

- Realizar registro contábil de controle de animais/semoventes; 

- Organizar calendário de produção envolvendo os Setores 

produtivos e o DEPLAN (compra de insumos);  

 

DIRETRIZES GERAIS DE INFRAESTRUTURA 

 

- Reavaliar a infraestrutura do Câmpus e junto a comunidade definir 

quais serão as melhorias implantadas; 

- Criar e publicizar cronograma de atividades de manutenção do 

Câmpus;  

- Aumentar a área coberta das paradas de ônibus; 

- Projetar e realizar, de acordo com a disponibilidade financeira, 

coberturas ligando a área interna do CaVG;  

- Viabilizar a cobertura da quadra poliesportiva, associando-a a um 

projeto de captação de água da chuva; 



- Recuperação da quadra poliesportiva localizada atrás do 

alojamento; 

- Buscar a manutenção preventiva de máquinas, equipamentos e da 

frota de veículos do Câmpus, para atender a comunidade de forma 

plena; 

- Realizar estudo de viabilidade de melhorias na acústica das salas 

de aula; 

- Buscar recursos para implantação de um projeto de captação de 

água pluvial; 

- Buscar recursos para a instalação de sistema fotovoltaico no 

Câmpus nos moldes já disponibilizados em outros Câmpus do 

Instituto; 

- Realizar adequação da iluminação existente nas salas de aula; 

- Planejar, conjuntamente com os servidores do Setor, a construção 

de novas instalações para a Biblioteca, atendendo as necessidades 

básicas de uma Biblioteca, cedendo o espaço remanescente para a 

ampliação da área dos cursos de Vestuário e Design de Moda;  

- Renovar, de acordo com a disponibilidade financeira, as máquinas 

e equipamentos utilizadas nos setores produtivos do Câmpus;  

- Refazer, de acordo com a disponibilidade financeira, a rede 

elétrica do Câmpus; 

- Readequar a estrutura física de segurança dos Laboratórios 

(instalação elétrica, porta de fuga, janelas, ...);  

- Elaborar planejamento de melhoria nas estruturas existentes no 

Câmpus;  

- Estudar a possibilidade de aproveitamento do prédio do 

abatedouro, que encontra-se embargado;  

- Fazer planta piloto para a Indústria; 



- Readequar o uso da Sala de Desenho, que atualmente serve de 

espaço para armazenamento dos “achados e perdidos” dos 

estudantes;  

- Garantir a acessibilidade na Biblioteca;  

- Desenvolver projeto de melhoria na infraestrutura da Indústria;  

- Centralizar em um só local os bens inservíveis, liberando os 

espaços físicos hoje utilizados para tal proposito; 

- Manter local adequado e destinado ao almoxarifado para a 

manutenção do patrimônio, otimizando sua organização; 

- Reorganizar o espaço físico da TI; 

- Adquirir, de acordo com a disponibilidade financeira, as 

ferramentas e equipamentos necessários para o setor de 

manutenção; 

- Elaborar “Placas” indicativas para as passarelas e Setores; 

- Priorizar o fechamento do ginásio para ser utilizado em dias de 

chuva;  

- Reestruturar o espaço da sala de educação física interligando os 

banheiros. 

 

DPEP - DEPARTAMENTO DE PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-

GRADUAÇÃO 

 

- Rever a política desenvolvida no Câmpus quanto aos projetos de 

Pesquisa, Ensino, Extensão e Pós-Graduação;  

- Estudar a viabilidade do Câmpus ter um Coordenador de 

Extensão, que possa atender melhor os extensionistas e priorizar 

visitas aos projetos para que os mesmos se desenvolvam da melhor 

forma possível;  



- Incentivar a transformação de ações desenvolvidas nos Setores 

em Projetos e/ou institucionalizá-las; 

- Tornar institucional o Projeto Visitando CaVG; 

-  Levar o Projeto Integrando Conhecimentos para além dos muros 

da instituição;  

- Agilizar os processos de aprovação dos projetos de ensino, 

pesquisa, extensão;  

- Estimular projetos de arborização e reflorestamento do Câmpus;  

- Estudar a possibilidade do Câmpus ofertar recursos e bolsas para 

o desenvolvimento de projetos (PIEX); 

- Aumentar a taxa de bancada dos projetos; 

- Aumentar, de acordo com as possibilidades financeiras, os 

recursos para investimento e material de consumo; 

- Criar cronograma de acompanhamento dos projetos, contribuindo 

com sua execução; 

- Reestudar o Regulamento de Estágio;  

- Estimular a apresentação dos projetos desenvolvidos no Câmpus 

em Congressos, Seminários, etc; 

- Estudar a viabilidade de aumento de recursos disponíveis nos 

Editais para o desenvolvimento de projetos de pesquisa no 

Câmpus; 

- Criar comissão para a realização de Editais, de forma que 

contemplem todas as Áreas e Cursos; 

- Elaborar nova política de fomento para a pesquisa e extensão do 

Câmpus. 

 

 

 

 



PROPOSTAS PARA A DIREN – DIRETORIA DE ENSINO 

 

- Organizar e viabilizar o funcionamento da Direção de Ensino nos 

três turnos de atendimento do CaVG; 

- Construir com a comunidade um projeto político que revise e dê 

identidade ao Câmpus; 

- Estudar com a comunidade do Câmpus as demandas legais da 

Rede Federal de Educação Tecnológica, considerando a realidade 

local, os documentos e diretrizes colocados nos documentos oficiais 

do Câmpus; 

- Ressignificar e viabilizar o pleno funcionamento das 

Coordenadorias de Áreas do Ensino Propedêutico, de Cursos de 

Graduação e de Cursos Técnicos; 

- Manter o diálogo permanente com a comunidade acadêmica com 

o intuito de construir um ambiente fraterno e acolhedor à todos(as); 

- Estimular e oportunizar aos Técnicos Administrativos em 

Educação participarem de projetos de Ensino, Pesquisa e 

Extensão, quer seja como colaboradores, quer seja como 

coordenadores dos projetos;   

-  Estimular os TAEs a participar nos colegiados de Cursos e Áreas; 

- Organizar e viabilizar capacitações complementares aos Docentes 

em diversos períodos do ano;  

- Ofertar suporte permanente aos docentes que necessitarem de 

apoio para preenchimento de Q-acadêmico, SUAP-Edu, preparação 

da aulas e outros; 

- Publicizar interna e externamente os Cursos ofertados, projetos e 

ações desenvolvidos no CaVG utilizando as mídias formais locais e 

as mídias alternativas. Trabalhar em conjunto com o CCs 



(Coordenadoria de Comunicação Social) do Câmpus nesta 

divulgação;   

- Fortalecer o ensino, através de uma melhor organização da 

infraestrutura do Câmpus e distribuição de recursos humanos; 

- Apoiar às atividades extracurriculares, criando mecanismos de 

organização de forma que não ocorram interferências nas 

atividades curriculares; 

- Aprimorar e revisar as políticas de acesso e permanência dos 

estudantes no IFSul CaVG; 

- Distribuir instruções e normas importantes aos estudantes (guia do 

estudante), como por ex.: localização, horários de atendimento, 

telefones, e-mail, coordenadores de Cursos, Setores e áreas... 

Normas referentes à Avaliação, Frequência, prazos p/ entrega de 

atestados, etc.; 

- Dar ênfase às atividades desenvolvidas nos Núcleos e Setores do 

Câmpus que dão suporte aos alunos; 

- Constituir comissão permanente, ligada à DIREN, com no mínimo 

três servidores, com o objetivo de mediação de conflitos entre a 

comunidade do CaVG, de forma que todos tenham sua integridade 

profissional, moral preservada;  

- Rever o período em que é realizado e a metodologia dos 

Conselhos de Classe;  

- Criar canal de comunicação permanente entre a CAE, a COE, a 

Gestão Acadêmica e outros Setores com o intuito de discutir e criar 

proposições viáveis a respeito do processo educativo dos 

estudantes;  

- Estudar a possibilidade de disponibilizar um servidor para atender 

os coordenadores de Área e Cursos no intuito de auxiliar em 

algumas demandas burocráticas;  



- Otimizar agendamentos de aulas nos Laboratórios com 

coordenação dos mesmos e a DIREN; 

- Garantir um espaço apropriado para as atividades e aulas de 

música, com espaço para armazenamento adequado dos 

instrumentos; 

- Atualizar os Cursos ofertados no Câmpus e estudar a 

possibilidade de criação de novos cursos, através de comissão 

específica; 

- Readequar o uso da informática do Câmpus para o atendimento 

das demandas do ensino; 

- Rever as condições do espaço de armazenamento e distribuição 

dos livros didáticos; 

- Digitalizar e tornar disponível na página do Câmpus os 

documentos relacionados aos Cursos ofertados (Planos, Ementas, 

etc) e outros relativos a vida acadêmica do estudante e 

relacionados a vida profissional do servidor (mediante login e 

senha); 

- Criar canal de comunicação ágil com o objetivo de compartilhar as 

informações do Setor;  

- Destacar um servidor para a realização dos horários e 

acompanhamento do cumprimento dos mesmos e mantê-lo em 

local apropriado de trabalho; 

- Criar cronograma de recuperação de aulas diretamente com o 

docente, sempre que necessário; 

- Melhorar a questão executiva organizacional da Direção de 

Ensino, através da descentralização de atividades e divisão de 

competências; 



- Profissionalizar o trabalho desenvolvido no Setor, promovendo a 

capacitação permanente de servidores e organizando a gestão das 

diretrizes construídas; 

- Organizar um repositório (com acesso restrito) com a vida 

profissional dos servidores e colocá-lo na página do Câmpus 

facilitando acesso dos mesmos a estas informações;  

- Primar pela lisura e transparência dos processos seletivos dos 

servidores; 

- Promover a formação continuada para os professores; 

- Estudar a possibilidade de ofertar curso de formação pedagógica 

aos docentes quando necessário; 

- Estudar a possibilidade de suporte do DEAD em tecnologias 

educacionais para o Câmpus; 

- Discutir amplamente os critérios e a distribuição de vagas de 

docentes, publicizando-os; 

- Discutir amplamente os critérios para distribuição de carga horária 

entre os docentes do Câmpus; 

- Planejar juntos com os Setores envolvidos e os docentes as 

condições para a realização das práticas dos diversos Cursos 

oferecidos pelo Câmpus, viabilizando os recursos necessários 

(equipamentos, ferramentas, insumos); 

- Estudar a viabilidade de fazer Editais voltados a contratação de 

estagiários e monitores para atuarem nas disciplinas teórico-prática 

dos cursos ofertados no Câmpus; 

- Primar pelas melhorias necessárias para a aprovação dos cursos 

superiores junto ao MEC; 

- Organizar grupo de discussão após a avaliação de cada curso 

superior pelo MEC com o intuito de melhorar a preparação para as 

avaliações vindouras; 



- Fomentar junto aos Coordenadores de Curso a organização das 

atividades extraclasse e seus horários. 


