Plano de Trabalho - Gestão 2020-2024
Candidato à Direção Geral do Campus São Vicente do Sul

Deivid Dutra de Oliveira
Ações de Ensino – Queremos fazer mais
● Fortalecimento das ações pedagógicas e educacionais que contribuam para o acesso,
permanência e êxito dos estudantes;
● Ampliação da oferta de vagas em todas as modalidades e níveis de ensino;
● Ampliação da verticalização, em todos os eixos, visando atender demandas da
comunidade;
● Formação e capacitação pedagógica constante de servidores;
● Consolidação de ações nos Cursos de Licenciatura para melhoria dos índices de
formados;
● Fortalecimento da estrutura física, de pessoal e da autonomia administrativa e nanceira
das Coordenações de Cursos;
● Qualicação do acervo da Biblioteca – físico e digital;
● Ações permanentes e multissetoriais visando redução da retenção e evasão;
● Ações de arte, cultura, esporte e lazer como parte da formação integral do estudante;
● Aporte de recursos para aquisição de equipamentos para consolidação da modalidade
EAD.

Ações de Assistência Estudantil – Queremos fazer mais
● Ampliação do conforto e qualidade da Moradia Estudantil;
● Ampliação e qualicação do espaço de convivência dos estudantes;
● Ampliação das relações com instituições de saúde, para oferta de serviços médicos e
psicológicos;
● Ampliação dos auxílios nanceiros a estudantes, como estratégia de permanência para
todos em situação de vulnerabilidade;
● Apoio à formação e atuação das lideranças estudantis;
● Consolidação de atendimento à saúde, com acréscimos qualitativos e quantitativos.

Ações de Pesquisa, Extensão e Produção – Queremos fazer mais
● Garantia de espaço para coworking, empreendedorismo e inovação;
● Fortalecimento da Mostra Tecnológica, melhorando a interação com as instituições de
ensino da região;
● Consolidação da Empresa Júnior e fomento aos estudantes para criação de novos
empreendimentos;
● Oferta permanente de cursos de qualicação e formação continuada para a
comunidade, nas modalidades presencial e educação à distância (EAD);
● Educação e gestão ambiental ampla e permanente;
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● Tecnologia, inovação e viabilidade técnica/econômica dos Laboratórios de Ensino,
Pesquisa e Extensão (LEPEPs);
● Pesquisa aplicada, com garantia de recursos e conexão permanente com a comunidade;
● Parcerias público-privadas como uma das alternativas para superação das limitações
técnicas e orçamentárias;
● Pós-graduação conectada com as demandas locais e como oportunidade de formação
para prossionais de nível superior;
● Apoio à curricularização da extensão, como estratégia de interação regular dos
estudantes com a comunidade;
● Ampliação da oferta de prestação de serviços tecnológicos;
● Ações multiculturais visando formação integral do estudante;
● Gestão de projetos através da Fundação de Apoio;
● Consolidação do estágio como espaço de prática e inserção no mundo do trabalho.

Ações de Administração – Queremos fazer mais
● Viabilização de novas obras através de ajustes no orçamento e captação de recursos
extraorçamentários;
● Fortalecimento do serviço de infraestrutura e manutenção predial;
● Aquisição gradual de mobiliário e equipamentos;
● Renovação e manutenção de veículos e máquinas agrícolas, com investimento em novas
tecnologias;
● Investimento em energias renováveis;
● Aprimoramento do processo participativo, visando a transparência da elaboração e
execução orçamentária;
● Qualicação dos servidores sobre processos de planejamento, compra, contratação e
scalização.

Ações de Desenvolvimento Institucional – Queremos fazer mais
● Manutenção e ampliação das ações de gestão de pessoas, em consonâncias com as
políticas institucionais, com ênfase em capacitação e qualidade de vida;
● Banco de talentos e mapeamento de competências, para que a atuação dos servidores
se dê em áreas relacionadas às suas habilidades, contribuindo para o cumprimento das
metas institucionais;
● Formações in company, com temas denidos colaborativamente entre Gestão, CIS e
CPPD;
● Formação para cheas (rotinas necessárias em relação a sistemas, avaliação, processos,
etc.);
● Construção participativa do planejamento orçamentário;
● Modernização da divulgação do Processo Seletivo;
● Aprimoramento da governança de Tecnologia de Informação (TI) com ampliação das
soluções de TI, atendendo permanentemente as demandas institucionais;
● Qualicação do suporte ao usuário, através da aquisição de software;
● Provimento contínuo e atualizado da capacidade do datacenter;
● Manutenção, redimensionamento e modernização constante de equipamentos e
GESTÃOLazer
Empatia

INCLUSÃO

Respeito
Acessibilidade Pertencimento
Colaboração
Crescimento

TECNOLOGIA

Esporte PLURALIDADE
Cultura
FORMAÇÃO Transformação
SonhosCidadania
Êxito Perspectivas
Conhecimento

Descobertas
Perseverança

PESSOASDIFERENÇAS

Prossionalismo

Integração Acolhimento Desenvolvimento SOCIEDADE

GOVERNANÇA Humanização

ADMINISTRAÇÃO

Sustentabilidade DEMOCRACIA

Diversidade

Equidade MEIO

Pesquisa

ENSINO

Muito foi feito. Queremos fazer mais.

Inovação

Extensão

DIRETOR | IFFar SVS

Participação
AMBIENTE Produção

Conquistas
IGUALDADE
Permanência
EDUCAÇÃO

DEIVID

IDENTIDADE

Armação

VITÓRIAS

sistemas tecnológicos, para atender as demandas didático-pedagógicas e administrativas;
● Ampliação do Repositório – Arquivo Permanente Digital (APD);
● Consolidação da organização do arquivo físico.

Ações inclusivas – Queremos fazer mais
● Acessibilidade para todos e todas;
● Fortalecimento de ações de formação em parceria com núcleos inclusivos;
● Formação continuada para melhor atendimento dos alunos e alunas com necessidade de
atendimento educacional especializado (AEE);
● Captação de recursos através de projetos relacionados às ações inclusivas do Campus;
● Fomento à elaboração de projetos de ensino, pesquisa e extensão com temáticas
inclusivas;
● Qualicação da estrutura do Laboratório de Humanidades.

Ações de comunicação – Queremos fazer mais
● Consulta à comunidade acadêmica e regional sobre demandas e formas de divulgação
das ações/informações institucionais – elaboração de um Plano Institucional de
Comunicação Interna e Externa;
● Instalação de painéis/murais digitais de comunicação;
● Criação da Rádio Campus;
● Criação de aplicativo para comunicações rápidas entre gestão e comunidade acadêmica;
● Investimento em contratação de pessoal e em equipamentos para funcionamento pleno
do estúdio do Campus, qualicando as ações de divulgação das atividades realizadas pela
comunidade acadêmica;
● Intensicação da participação em eventos locais/regionais, como forma de aproximar a
comunidade das ações realizadas pelo Campus.

Interaja conosco nas redes sociais, enviando questionamentos e sugestões:
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55 99952-8547
@deividdiretor2020
@deividdiretor20
/deividdiretor2020
deividdiretor2020@gmail.com

