MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA
CÂMPUS JÚLIO DE CASTILHOS

PROPOSTA DE PLANO DE GESTÃO/2017-2020
DIREÇÃO GERAL – CAMPUS JÚLIO DE CASTILHOS
CANDIDATO: RODRIGO CARVALHO CARLOTTO

Considerações Iniciais
O presente Plano de Gestão visa apresentar para a comunidade acadêmica algumas ideias e ações
iniciais a serem desenvolvidas durante a gestão de 2017/2020. Salienta-se que esse documento se
trata apenas de uma versão preliminar que será aperfeiçoada através de conversas com alunos,
docentes e técnicos administrativos. Apresentam-se aqui algumas ideias, valores, convicções e
entendimentos do que deva ser uma gestão democrática e participativa. Propostas que tem a
finalidade de buscar o crescimento e a consolidação cada vez maior do Campus Júlio de Castilhos,
sempre visando o nosso estudante. Cabe ressaltar que esse documento está alinhado e será
constantemente subsidiado pelo Plano de Desenvolvimento Institucional do Instituto Federal
Farroupilha, bem como pelos dados oriundos do relatório emitido pela Comissão Própria de
Avaliação do Campus Júlio de Castilhos. A seguir, serão apresentados, brevemente, os eixos de
trabalho que se entende como fundamentais durante a próxima gestão.

Eixos:
1º - Gestão democrática e participativa;
2o - Comunicação interna e externa do Campus Júlio de Castilhos;
3º - Qualificação e valorização dos servidores;
4º - Ampliação e consolidação das Políticas de Assistência Estudantil;
5o – Fortalecimento das atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão.
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1º - Gestão democrática e participativa.

Objetivo: Constituir-se em uma prática que priorize o planejamento e a resolução de problemas em
grupo.

Propostas de ações:

-Reuniões periódicas entre a equipe diretiva;
-Reuniões iniciais de planejamento envolvendo servidores e alunos do Campus Júlio de Castilhos;
-Propor um calendário de reuniões gerais;
-Organizar reuniões mensais envolvendo coordenadores de curso e de setores com o intuito estar
constantemente planejando e avaliando as ações realizadas no Campus;
-Organizar um calendário de reuniões de lideranças estudantis (líderes de turma, representantes de
Diretórios Acadêmicos e Grêmio Estudantil);
-Criar mecanismos para analisar e avaliar de forma periódica o andamento das ações desenvolvidas
pelo Campus;
-Publicização das atribuições: descrever e publicizar as atribuições de todos os setores e cargos em
comissão (CDs) e funções gratificadas (FGs), por chefia/coordenação/direção a eles (setores)
vinculados;
-Criar instrumentos para a avaliação semestral dos Diretores do Campus;
-Divulgação e transparência na prestação de contas e demais ações realizadas no campus;
-Implementação de um conselho de pais e mestres;
-Divulgação da importância do Colegiado de Campus junto à comunidade escolar.

2o - Comunicação interna e externa do Campus Júlio de Castilhos

Objetivo: Aprimorar o fluxo de informações dentro do Campus JC, bem como melhorar a
comunicação de nossa Instituição junto à comunidade local e regional.

Propostas de ações:

- Desenvolver um Plano de Comunicação Interna e Externa para o Campus Júlio de Castilhos;
- Intensificar a divulgação das ações do Campus na comunidade local e regional, através de uma
assessoria de comunicação, que buscará melhorar o fluxo das informações dentro e fora do Campus;
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-Trabalhar em um plano de divulgação para os processos seletivos do Campus Júlio de Castilhos.

3º - Qualificação e valorização dos servidores.

Objetivo: Possibilitar a ampliação dos conhecimentos relacionados à sua área de atuação, bem
como ao desenvolvimento pessoal.

Propostas de ações:
-Encontros de formação continuada para os servidores, que auxiliem na qualificação profissional,
bem como no desenvolvimento pessoal (levantamento prévio de temáticas de interesse junto aos
próprios servidores);
-Promover momentos de integração entre os servidores como jogos, atividades de recreação, comemorações, entre outros;
-Regulamentar a participação custeada pelo Campus em cursos de capacitação, eventos, etc;
-Planejamento das licenças capacitações de TAEs e Docentes

4º - Ampliação e consolidação das Políticas de Assistência Estudantil

Objetivo: Estimular a permanência do discente no Campus JC

Propostas de ações:

-Estudo de viabilidade de uma Moradia Estudantil;
-Ampliação da oferta da alimentação para os alunos;
-Apoio aos órgãos de representação estudantil (Grêmio Estudantil, Diretórios Acadêmicos);
-Organização de um Manual do Aluno;
-Fomento as atividades de integração (Jogos, Mostra Cultural, Semana Farroupilha, etc.)
-Criação de uma Rádio Web no Campus JC

5o – Fortalecimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão

Objetivo: Consolidação de ações já desenvolvidas.
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-Fortalecimento das ações do Programa de Permanência e Êxito;
-Consolidação do Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia (NIT);
-Fortalecimento da Feira de Ciências do Campus;
-Acompanhamento de alunos egressos;
-Criação de grupos de trabalho para a elaboração de projetos e captação de recursos para o Campus.
-Retomada da Educação à Distância no Campus JC;
-Geração e Utilização de Energias;
- Acessibilidade ao Parque Florestal - realizar ações com a comunidade, cursos, servidores - com o
intuito de disponibilizar o acesso a este local;
-Revitalização da Casa de Projetos Sociais;
-Projeto Institucional do Campus JC com a comunidade de São João do Barro Preto;

Priorização de ações de infraestrutura (condicionada a disponibilidade financeira)

-Reforma e adequação do ginásio de esportes e do campo de futebol;
-Elaboração e execução de projetos de passarelas interligando os prédios da instituição ;
-Elaboração e execução de projetos de acessibilidade para o Campus;
-Execução do projeto de PPCI para o Campus. Os projetos já estão sendo desenvolvidos por
empresa contratada;
-Execução do projeto de paisagismo elaborado (compreende a área ao entorno dos prédios
administrativos, biblioteca e refeitório). Para as demais áreas a elaboração dos projetos;
-Execução do projeto para construção do prédio de coordenações de cursos;
-Continuidade na obra do prédio administrativo;
-Continuidade nos serviços de calçamento.

Júlio de Castilhos, 16 de junho de 2016.
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Candidato a Direção-Geral
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