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O que é o amplIFica?

O amplifica se caracteriza como uma proposta de continuidade ao trabalho que vem
sendo desenvolvido no Câmpus Charqueadas desde o ano de 2017. Entendemos que
conseguimos vários avanços nesse período. Porém, sabemos que tem muito a ser feito e
nosso objetivo é exatamente amplificar ações e, principalmente, o alcance da nossa
Instituição como um todo.

Quem é o candidato?

O amplifica escolheu o professor Jeferson Wolff como representante para esse pleito. O
professor reúne a experiência de quatro anos de gestão e apresenta as habilidades para
possibilitar a continuidade e amplificação do trabalho desenvolvido até o momento.

O professor Jeferson Wolff é natural do município de Triunfo,
onde reside até hoje, casado com Marcella Wolff e pai do
Pedro Wolff e do Vicente Wolff. É graduado em Licenciatura
Plena em Física, com Mestrado em Ensino de Física e
Doutorado em Ensino de Ciências e Matemática.

Iniciou sua carreira docente em 2000, na Escola Municipal Gonçalves Dias. No ano
seguinte, na Escola Técnica Municipal Farroupilha, escola na qual teve oportunidade de
exercer a função de Vice-Diretor no ano de 2005. Entre os anos de 2003 a 2009 lecionou
no Colégio Cenecista Carlos Maximiliano, no município de São Jerônimo e no Colégio
Cenecista Santa Bárbara, em Arroio dos Ratos, e no Instituto de Educação Professor
Alcides Conter, no Município de Butiá. De 2006 a 2016, atuou no ensino superior na
Ulbra, Câmpus de São Jerônimo. Em 2010, ingressou no Câmpus Charqueadas como
professor EBTT. Em 2017, foi eleito Diretor-Geral do Câmpus, enfrentando, juntamente
com a equipe de servidores e servidoras e a comunidade discente, em um trabalho
democrático e dialogado, os diversos obstáculos decorrentes de cortes e reduções
orçamentária.



Propostas
Ø Aprimorar a comunicação interna e externa.

Ø Ampliar o número de salas adaptadas por área (salas temáticas).

Ø Reestruturar a Organização Didática do Câmpus.

Ø Construir uma cartilha virtual para novos estudantes.

Ø Aprimorar o programa de recepção aos novos servidores.

Ø Continuar a implantação de cursos FIC.

Ø Amplificar o acompanhamento de egressos.

Ø Executar seminários de troca de experiências entre o Câmpus e escolas da região.

Ø Oportunizar cursos que atendam demandas dos docentes da região.

Ø Consolidar o Câmpus Charqueadas como um polo de pesquisa e inovação.

Ø Viabilizar a implantação da Licenciatura em Pedagogia.



Ø Buscar a mudança de porte do Câmpus.

Ø Continuar investimento em infraestrutura do campus.
Ø Aprimoramento dos espaços de ensino do forma geral.
Ø Aprimoramento dos espaços de convivências.

Ø Ampliação das passarelas cobertas.
Ø Implantação de comunicação visual dos blocos e salas do Câmpus.

Ø Implantação de sistema de monitoramento por câmeras nos espaços comuns.
Ø Melhorias na infraestrutura de rede e conexão à Internet.
Ø Renovação e aquisição de equipamentos para laboratórios.

Ø Manutenção da infraestrutura física.
Ø Atualização do acervo da biblioteca.

Ø Melhorias no Bloco 10.
Ø Fechamento da quadra esportiva.

Ø Avançar na construção de um Câmpus "verde", ecologicamente sustentável.

Ø Fortalecer os vínculos e parcerias com o Arranjos Produtivos Locais (APLs).

Propostas



Ø Defesa dos processos democráticos, oportunizando a participação de todas e todos.
Ø Valorização dos servidores e estudantes.
Ø Protagonismo na retomada do calendário acadêmico no formato APNP.

Ø Auxílio financeiro aos estudantes para inclusão digital e viabilização das APNP.
Ø Cursos de capacitação para oferta de disciplinas no formato APNP.

Ø Acompanhamento sistemático do serviço de psicologia durante todo o período de 
paralisação das atividades, bem como após a retomada via APNP.

Ø Atualização do regimento interno do Câmpus com a participação da comunidade 

acadêmica.
Ø Implantação do Conselho do Câmpus e inserção do regimento interno.

Ø Inserção de eleições para coordenadores de curso no regimento interno.
Ø Reestruturação das funções das coordenações;
Ø Metodologia para elaboração dos horários dos docentes.

Ø Publicização dos horários dos docentes, salas de aula e laboratórios.
Ø Reestruturação do organograma e vínculos dos servidores com as chefias imediatas.

Ø Reestruturação do processo de avaliação de estágio probatório dos docentes.
Ø Padronização do processo de emissão de atestados de atividade docente.

Ações realizadas



Ø Implantação de ferramentas para auxílio às atividades de ensino, tais como: Google 
Workspace e AVA Moodle.

Ø Fixação dos projetores em todas as salas de aula do Câmpus.
Ø Estruturação de salas de aula alinhadas às necessidades específicas das áreas (salas 

temáticas).

Ø Reformulação dos cursos de nível médio e superior.
Ø Desenvolvimento do PPC para o Curso Superior em Pedagogia.
Ø Organização dos colegiados de curso e dos Núcleos Docentes Estruturantes (NDE).
Ø Oferta de cursos FIC na modalidade MOOC, em parceria com a Reitoria.
Ø Apoio e suporte aos estudantes para a reconstrução do Grêmio Estudantil.

Ø Ampliação do acervo da biblioteca.
Ø Implementação do evento Destaques.
Ø Revitalização do laboratório de pesquisa.
Ø Consolidação da MOCITEC no cenário nacional e internacional.
Ø Obtenção de fomento financeiro via CNPq para execução da MOCITEC 2021.

Ø Investimento financeiro e suporte à participação de servidores e estudantes em feiras e 
eventos (nacional e internacional).

Ações realizadas



Ø Consolidação de parcerias com empresas da região.
Ø Espaços individualizados aos docentes.
Ø Acessibilidade em todas as passarelas do Câmpus.
Ø Acessibilidade no palco do auditório Prof. Antônio.
Ø Reforma do telhado do Bloco 09, o qual era causa de infiltrações e alagamentos.

Ø Diálogo constante entre a Instituição e a comunidade externa.
Ø Realização de eventos de confraternização entre servidores, estudantes e comunidades.
Ø Apoio pleno para a consolidação dos eventos RoboCharq, CharCode, Sarau Cultural e Rústica.
Ø Novo bloco de salas modulares, contendo sala de aula e laboratório de informática.
Ø Pintura do Câmpus.

Ø Melhoria do espaço para a educação física, com aquisição de uma sala modular específica.
Ø Implantação do projeto LabMaker.
Ø Aprimoramento do espaço de trabalho da equipe multidisciplinar, visando em especial o 

atendimento do público PCD.
Ø Realização do seminário sobre o ensino médio integrado.

Ø Consolidação do ProfEPT.
Ø Organização do controle e distribuição da carga patrimonial do câmpus.

Ações realizadas



Ø Aprimoramento dos processos seletivos do instituto, elevando o número de candidatos.

Ø Aquisição de equipamentos para os cursos de Meca e ECA.
Ø Investimento de um valor expressivo em materiais para execução das aulas.
Ø Aumento no número de alunos realizando estágio curricular (obrigatório e não-obrigatório).
Ø Credenciamento no Comitê da Área de Tecnologia da Informação (CATI) do MCTI, habilitando 

o Câmpus a executar projetos que se beneficiam da Lei da Informática.

Ø Participação no Grupo de Trabalho institucional que construiu a Política de Inovação do IFSUL.
Ø Coordenação da primeira Hackathon virtual promovida pela PROPESP/PROEX/PROEN.
Ø Reforma da hidráulica subterrânea do Auditório, a qual apresentava vazamento e aumento 

expressivo na despesa com água.

Ø Registro do sistema Web de gerenciamento da MOCITEC junto ao INPI.

Ø Adoção do sistema da MOCITEC pela PROPESP para realização da JIC Virtual.
Ø Aproximação e execução de projetos junto à FAIFSUL.
Ø Sala modular para a pesquisa e inovação (ainda não foi implantada, mas já está empenhada).
Ø Revitalização da jardinagem do Câmpus, propiciando um ambiente mais agradável.

Ø Reforma da passarela entre os blocos do lab de ciências e bloco da TI, a qual era ponto de 

alagamento em dias de chuva.

Ações realizadas



Vem conosco!


