CLÁUDIA SCHWABE

para Direção-geral do Câmpus Lajeado

GRAZIELE DE ALMEIDA
para Chefe do Departamento de
Administração e Planejamento - DEAP

MALCUS KUHN
para Chefe do Departamento
de Ensino, Pesquisa e
Extensão - DEPEX

ESCUTA, COMPROMETIMENTO, RESPONSABILIDADE

CONHEÇA NOSSAS PROPOSTAS PARA O
CÂMPUS LAJEADO CONTINUAR
CRESCENDO!

CONHEÇA NOSSAS PROPOSTAS
ESCUTA - COMPROMETIMENTO - RESPONSABILIDADE
EIXO INFRAESTRUTURA
Articular-se com a Reitoria para elaboração de projeto e busca de recursos de investimento para construção de um novo prédio,
de uma quadra esportiva e coberturas de acesso aos prédios;
Buscar recursos para ampliar a estrutura de Tecnologia de Informação do Câmpus;
Estudar a viabilidade de implementação de mais um laboratório de informática no Câmpus;
Reorganizar a ocupação dos espaços físicos no Câmpus para melhorar os serviços e os ambientes de convivência;
Viabilizar a comercialização de lanches nas dependências do Câmpus;
Estudar a viabilidade de implementação do serviço de fotocópias/impressão para estudantes no Câmpus;

EIXO ADMINISTRATIVO
Estudar a viabilidade de contratação de estagiário(s) para atuar em setores do DEAP e do DEPEX;
Estudar a viabilidade de disponibilização de bolsa(s) para ações de extensão, por meio do Edital do PIIEX;
Buscar, junto à Reitoria, a reorganização do organograma administrativo do Câmpus, para readequação e ampliação das funções
gratificadas;
Buscar novos códigos de vaga para Técnicos Administrativos em Educação e para Docentes junto à Reitoria;
Estudar a viabilidade de implementação de um núcleo de atenção à saúde;
Incentivar a capacitação dos servidores;
Ampliar a divulgação das boas práticas dos departamentos, dos núcleos e dos projetos desenvolvidos por servidores e
estudantes;
Buscar novas parcerias com prefeituras, empresas, conselhos, associações e demais organizações para ampliar o reconhecimento
do Câmpus como instituição de educação pública e de qualidade da região;
Ampliar a divulgação do Câmpus na comunidade do Vale do Taquari.

EIXO PEDAGÓGICO
Replanejar o plano de oferta de vagas (POV) do Câmpus, diante da limitação de códigos de vaga disponibilizados para Lajeado;
Avaliar os projetos pedagógicos dos cursos em andamento e fazer a reformulação daqueles que tiverem necessidade;
Ampliar a formação continuada em serviço com a discussão de temas relacionados à Educação Profissional e Tecnológica;
Incentivar as ações de pesquisa e de extensão voltadas para os arranjos produtivos locais, por meio da curricularização da
pesquisa e da extensão;
Fortalecer as ações dos núcleos, articulando-as com atividades de ensino, pesquisa e extensão;
Criar Programa de Acolhimento de Estudantes, fomentando ações que contribuam para o planejamento de um projeto de vida,
tais como: palestras motivacionais, rodas de conversa, oficinas, viagens de estudo, visitas técnicas e preparatório para o Enem;
Fortalecer os momentos de integração entre os estudantes;
Ampliar ações voltadas ao acompanhamento e aproveitamento do rendimento escolar dos estudantes para redução dos índices
de evasão e repetência;
Fortalecer as representações estudantis do Câmpus;
Promover encontro anual presencial/virtual dos egressos do IFSul Câmpus Lajeado.

