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“A educação, direito de todos e dever do 

Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho” 

Constituição Federal, Art. 205 
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Apresentação  
 

Prezada comunidade acadêmica,  

 

Aqui está a materialização da nossa intenção em continuar contribuindo para 

o desenvolvimento nas diversas dimensões que compõem o IFPE Campus Garanhuns 

- agora enquanto Diretor Geral - pelo quadriênio 2020-2024. Este instrumento tem 

como principais pilares a gestão democrática, a transparência, a eficiência na 

execução de ações, o fortalecimento da identidade institucional, o zelo pelo erário 

e o fortalecimento das relações entre os segmentos da comunidade acadêmica.    

Destacamos que este instrumento foi construído com vistas ao atendimento 

do anseio da comunidade acadêmica - discentes, técnicos administrativos e 

docentes -, mas que, considerando as especificidades de uma gestão democrática, 

não se encontra acabado. Assim sendo, todos os temas não abordados neste 

documento que representam ações que venham contribuir para o desenvolvimento 

institucional, serão oportunamente incluídos nas intenções de nossa gestão. 

 

Biografia 
 

Natural de Recife/PE, filho de Luiz Fernando do Nascimento e Maria das 

Graças Amaral do Nascimento, oriundos de famílias humildes do Recife e de Patos 

na Paraíba, respectivamente, teve sua trajetória formativa alternada entre 

instituições particulares e, principalmente, públicas do Recife. Ex-aluno do IFPE 

Campus Recife (à época em fase de transição da ETFPE para o CEFET/PE), aprendeu 

desde cedo a reconhecer e valorizar as instituições que ofertam educação pública, 

gratuita e de qualidade. Naquela instituição, concluiu o Ensino Médio (2000) e o 

Curso Técnico em Turismo, em 2002. No mesmo ano, iniciou a Licenciatura em 

Matemática na Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), com conclusão 

em 2007. Foi também na ‘Rural’ que cursou o Mestrado Profissional em Matemática - 

PROFMAT, obtendo o título de mestre em 2014. 

Iniciou suas atividades como docente em 2005, atuando em escolas 

particulares e públicas, como, por exemplo, na Escola do Recife (Escola de 

Aplicação da UPE) e outras da rede estadual e do município de Jaboatão dos 

Guararapes, ensinando a Matemática do 6º ano do Fundamental ao 3º do Ensino 

Médio.  

Em 10 de outubro de 2014, com uma experiência de quase 9 anos na 

docência, entrou para o quadro de docentes do IFPE, sendo lotado no Campus 

Garanhuns. De lá pra cá, tem atuado em cursos superiores, técnicos integrados e 

subsequentes, e, desde 2017, atua no Bacharelado em Engenharia Elétrica.  



 

P á g i n a  5 | 19 

 

Procurando sempre contribuir além do exercício da docência, foi orientador 

de monitores dos componentes curriculares Matemática e Cálculo. Incentivou a 

participação de seus estudantes em olimpíadas de Matemática, como a Olimpíada 

Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), a Olimpíada Canguru, a 

Mathématiques sans Frontières (OIMSF) e Olimpíada de Matemática dos Institutos 

Federais (OMIF), dentre outras. Participou, ainda em 2014, da comissão de 

elaboração do Horário Letivo 2015.1, apresentando ao Campus uma nova 

ferramenta de elaboração de horários. No início de 2015, foi eleito membro da 

Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD), presidindo esta importante 

comissão de junho/2015 a janeiro/2016, contribuindo para o bom andamento de 

diversos processos de Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC), 

progressões funcionais, afastamentos, etc. Naquele mesmo ano, foi membro da 

comissão do PROIFPE-Acesso e Coordenador de Formação Geral (CFOG), hoje 

CCTIN. Ainda em 2015, foi escolhido pelo então candidato à Direção-Geral, prof. 

José Carlos, para compor sua gestão junto à Diretoria de Ensino (DEN), função que 

ocupa até este momento.  

Na DEN, vem conduzindo as políticas institucionais com transparência, diálogo 

e eficiência, revisitando processos e aprimorando-os. Neste sentido, atuando junto à 

Divisão de Ensino (DIVEN), à Assessoria Pedagógica (ASPE), às Coordenações dos 

Cursos, à Coordenação de Apoio ao Ensino e ao Estudante (CAEE) e à Coordenação 

de Gestão de Tecnologia da Informação (CGTI), participou ativamente do 

desenvolvimento de dois importantes sistemas de informação: o SISDIVEN e o 

SCOLAR. Essas ferramentas otimizaram os processos relativos aos registros dos planos 

de trabalho docente, dos planejamentos semestrais e dos conselhos de classe. 

Acompanhou e contribuiu para a criação dos dois cursos superiores do Campus: o 

Bacharelado em Engenharia Elétrica e o Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento 

de Sistemas; tem apoiado e estimulado a realização de visitas técnicas junto às 

Coordenações dos Cursos; participou do planejamento e da execução da 

contratação de docentes, sempre com vistas ao atendimento às demandas dos 

cursos, pautadas nas regulamentações vigentes. 

Além disso, tem participado de forma ativa em parcerias junto à Divisão de 

Pesquisa (DPESQ) e Divisão de Extensão (DIEX) como, por exemplo, na oferta de 

cursos de extensão em parceria com a FUNASE, agregando valor à função social do 

IFPE Campus Garanhuns. Outrossim, tem estimulado e contribuído para o 

fortalecimento e a criação de eventos institucionais, tais como: Integração 

Acadêmica, Reuniões com Pais/Responsáveis, Semana de Meio Ambiente, Semana 

de Informática, Semana de Eletroeletrônica, Semana de Engenharia Elétrica, 

Semana Integrada dos Cursos, São João do Campus, Semana Nacional de Ciência 

e Tecnologia (SNCT) e Semana de Arte e Cultura (SEMAC), Dia da Consciência 

Negra, Abril Indígena, Semana da Pessoa com Deficiência, etc. 
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PLANO DE GESTÃO 2020-2024  
 

O Plano de Gestão apresentado a seguir foi construído a partir dos pilares da Cadeia 

de Valor Público do IFPE aprovada através da Resolução nº 06/2019 do Comitê de 

Governança, Riscos e Controles do IFPE. 

 

Macroprocessos Gerenciais 
 

 Uma instituição educacional é antes de tudo um espaço de emancipação e 

preparação de cidadãos para a convivência em sociedade. Essa convivência respeitosa 

e democrática deve levar em consideração a pluralidade de ideias de todo grupo social. 

E é assim que entendemos o exercício de uma gestão: um ambiente propício para o 

diálogo, o debate e a construção coletiva.  

 Todos os estudantes e servidores que compõem a comunidade escolar do IFPE 

Campus Garanhuns têm suas ideias e sonhos, que precisam ser respeitados. Por isso, em 

uma gestão educacional verdadeiramente democrática a qual propomos, é fundamental 

ouvir a opinião das pessoas. Ouvir, entretanto, não significa apenas coletar as diversas 

opiniões, mas também reorganizá-las de forma coerente, traduzindo as mesmas em ações 

concretas, visando solucionar os problemas cotidianos. 

 

Gestão Executiva, Política, Organizacional e Estratégica 
 

 Pautando-se nos princípios constitucionais da eficiência, moralidade, legalidade, 

impessoalidade e publicidade, propomos adotar ações para que toda a comunidade 

escolar possa estar comprometida com os interesses institucionais do ensino, da pesquisa e 

da extensão. Motivar estudantes, professores e técnicos administrativos a se sentirem felizes 

e realizados no exercício de suas funções, é um objetivo a ser alcançado. 

 Destacamos as seguintes ações prioritárias: 

• Fortalecer a atuação do IFPE Campus Garanhuns, de acordo com a expertise do seu 

quadro funcional, nos diversos espaços de atuação da sociedade civil do município 

de Garanhuns e região, a exemplo de conselhos, comitês, grupos de trabalho, 

organizações sociais, etc., a fim de estreitar laços de colaboração do Campus com 

o desenvolvimento sustentável local. 

• Buscar parcerias externas junto a prefeituras e empresas da região a fim de viabilizar 

a execução de pequenas obras, reparos e a manutenção da infraestrutura do 

Campus. 

• Estabelecer diálogo com parlamentares da região, com o objetivo de angariar 

emendas para atendimento às diversas necessidades do Campus. 

• Adequar as rotinas operacionais do IFPE Campus Garanhuns de forma a simplificar o 

atendimento aos estudantes, professores e técnicos administrativos, observado o 

disposto no Decreto nº 9.094/2017. 
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• Implementar um calendário de reuniões entre representantes de turma e a Direção-

geral com vistas à melhoria do diálogo com os estudantes. 

• Fortalecer a publicidade acerca das rotinas organizacionais relacionadas às 

necessidades dos estudantes como declarações, históricos, relatórios de estágios, 

etc.  

• Consolidar a atuação dos setores com flexibilização de jornada, bem como 

encaminhar demandas de inserção de novos setores para a avaliação pelas 

instâncias competentes. 

• Elaborar um manual do docente com todas as informações sobre a estrutura do 

Campus, regulamentos, organograma e tutoriais para auxílio nas diversas atividades 

vinculadas à atividade docente. 

• Elaborar um manual do técnico administrativo, com todas as informações sobre a 

estrutura do Campus, regulamentos, organograma e tutoriais para auxílio nas 

diversas atividades vinculadas à atividade administrativa. 

• Elaborar um manual dos estudantes, com todas as informações sobre a estrutura do 

Campus, regulamentos, direitos e deveres, além de tutoriais para auxílio nas diversas 

atividades vinculadas à atividade discente. 

 

 

Internacionalização 
 

Comprometemo-nos com a excelência acadêmica e com a geração e o avanço 

do conhecimento e da inovação em todas as suas dimensões, valorizando, desse modo, a 

formação integral das pessoas. Para viabilizar o cumprimento desses propósitos, 

buscaremos a consolidação do IFPE Campus Garanhuns como uma instituição de ensino, 

pesquisa e extensão orientada a uma cultura global, que, através de estratégias de 

internacionalização, oferece aos discentes oportunidades de ampliação do espectro de 

formação técnica e cultural. 

Em face disso, destacamos as seguintes ações prioritárias: 

• Incentivar a participação da comunidade escolar em eventos internacionais 

de ensino, pesquisa, inovação ou extensão, observada a disponibilidade 

orçamentária. 

• Estimular a participação de estudantes, docentes e técnicos administrativos 

em editais de intercâmbio. 

• Buscar a ampliação das ações do Centro de Libras e Línguas Estrangeiras 

(CELLE), com vistas à oferta de novas turmas para as comunidades interna e 

externa. 

• Participar de programas para a recepção de estudantes estrangeiros nos 

campi. 
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Planejamento, Integração e Desenvolvimento institucional 
 

 A sabedoria popular diz que não há vento favorável para aqueles que não sabem 

aonde querem chegar. Da mesma forma, uma instituição educacional deve ter clareza de 

sua missão, de seus objetivos e de suas finalidades. Apoiamos a atualização do Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFPE, através de um processo participativo, para 

adequar nosso desenvolvimento institucional ao atendimento das demandas científicas, 

sociais, econômicas, ambientais e culturais dos arranjos produtivos, observada nossa 

vocação institucional e locacional, bem como para orientar os rumos institucionais. 

Destacamos também as seguintes ações prioritárias: 

● Aperfeiçoar a construção coletiva do Plano de Ação Anual do Campus a 

partir do PDI atualizado, detalhando os objetivos e metas de cada setor. 

● Promover a revisão e reivindicar a aprovação do Regimento Interno do 

Campus. 

● Instituir os Conselhos Gestor e Escolar do Campus Garanhuns. 

● Promover a participação da comunidade escolar, através do conselho Gestor 

e de outras instâncias coletivas, na tomada de decisões estratégicas para o 

Campus, inclusive no que tange à distribuição do orçamento anual do 

Campus. 

● Estabelecer a rotina de encontros periódicos junto aos mais diversos grupos 

que compõem o Campus. 

● Fortalecer a participação da Direção-geral (DG), da Diretoria de Ensino (DEN) 

e da Diretoria de Administração e Planejamento (DAP) nas reuniões dos 

Núcleos Docentes Estruturantes (NDE). 

 

 

Avaliação, Monitoramento, Controle e Integridade 
 

 As ações de avaliação, monitoramento, controle e integridade não apenas mitigam 

processos educacionais e administrativos errôneos ou irregulares, mas também asseguram 

a verificação, inspeção e/ou exame da existência de garantias de atuação institucional 

em conformidade ao planejado no PDI, de modo a concretizar a ética e a justiça social 

tão almejada pela sociedade e pactuada neste Plano de Gestão. 

 Propomos que as ações de avaliação, monitoramento, controle e integridade não 

sejam realizadas apenas pelos órgãos e setores de controle interno e externo, mas também 

pela comunidade escolar através do controle social. 

 Destacamos as seguintes ações prioritárias: 

● Implementar processo de avaliação anual da Gestão entre alunos, 

professores e técnicos administrativos. 
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● Implementar parâmetros para mensurar a eficiência organizacional das 

ações realizadas ou alcançadas. 

● Implementar a rotina de reuniões periódicas a fim de atualizar a execução do 

plano de Ação, além de socializar demais ações realizadas por todos os 

setores do Campus. 

● Fortalecer a transparência das ações de gestão administrativa, de pessoas, 

do ensino, da pesquisa e da extensão, divulgando periodicamente um 

balanço dos resultados alcançados; 

● Ofertar capacitação para que a comunidade escolar possa exercer o 

controle social através da verificação da execução orçamentária do IFPE 

Campus Garanhuns através do Portal da Transparência. 

● Publicizar, na forma de documento on-line, o Plano Orçamentário Anual do 

Campus bem como estabelecer rotina de atualização dos dados referentes 

aos recursos utilizados (execução orçamentária). 

● Publicizar, na forma de documento online, o plano de ação do Campus a fim 

de que a sociedade possa acompanhar a execução das ações propostas. 

 

Macroprocessos Finalísticos 
 

 O IFPE Campus Garanhuns é atualmente uma instituição consolidada e reconhecida 

por sua oferta de uma educação pública, gratuita e de qualidade nos cursos técnicos 

integrados e subsequentes, qualificação proeja, graduações e pós-graduações lato-sensu, 

e pelas suas atividades de pesquisa e extensão. Propomos continuar aperfeiçoando nossa 

oferta educacional de forma a manter crescente o reconhecimento da sociedade. 

 

Ensino 
 

O ensino do IFPE Campus Garanhuns é pautado na formação integral do cidadão, 

com viés científico-tecnológico do conhecimento, voltado para o exercício laboral, para o 

exercício da cidadania e para o aperfeiçoamento do ser crítico aos processos 

socioeconômicos. E, assim, propomos o aperfeiçoamento desse modelo de ensino-

aprendizagem na busca constante do ser humano, íntegro, crítico, socialmente responsável 

e qualificado para o atendimento das demandas do mundo do trabalho sob a perspectiva 

do desenvolvimento sustentável. 

Destacamos as seguintes ações prioritárias: 

● Fortalecer a atuação dos Colegiados dos Cursos nas diversas modalidades de 

ensino, consolidando a atuação discente e aperfeiçoando sua dinâmica e 

eficiência. 

● Fortalecer a atuação da Assessoria Pedagógica, buscando, junto à reitoria, a 

contratação de pedagogo(a). 
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● Debater, construir e instituir regulamento interno para escolha do(a) 

coordenador(a) de curso. 

● Estimular o debate acerca da oferta de uma Licenciatura no Campus. 

● Provocar debates internos e junto à reitoria acerca das formas de acesso para 

os cursos. 

● Capacitar servidores vinculados aos setores da Diretoria de Ensino quanto à 

utilização do sistema acadêmico e demais sistemas relacionados às 

atividades de ensino. 

● Fortalecer o registro e a publicização das decisões tomadas pelos diversos 

colegiados do Campus através de rotinas junto às presidências dos órgãos e 

à ASCOM. 

● Aprimorar a eficiência da comunicação entre os setores do ensino, docentes 

e discentes, através de reuniões periódicas com o intuito do 

compartilhamento de informações. 

● Estimular estudos junto à comunidade interna e externa do Campus, para 

verificar a viabilidade de abertura de novos cursos nas diferentes modalidades 

de ensino. 

● Promover a criação de comissões a fim de revisar, periodicamente, os Projetos 

Pedagógicos dos Cursos, para atualizá-los e adequá-los à realidade dos 

arranjos produtivos locais e regionais. 

● Promover o debate acerca da redução do ciclo dos Cursos Técnicos 

Integrados para 3 anos, compreendendo temas como: semestralidade, oferta 

em tempo integral (ou semi-integral), mobilidade entre os cursos, etc. 

● Aprimorar o monitoramento dos dados de evasão e retenção, no intuito de 

definir ações mais eficientes com foco na permanência e êxito dos 

estudantes. 

● Incentivar a criação e a disponibilização de objetos educacionais (digitais ou 

não), para auxiliar nas atividades pedagógicas dos cursos, nas mais diversas 

áreas do conhecimento. 

● Estimular ações de projetos de ensino que promovam a indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão. 

● Ampliar e aperfeiçoar os espaços dos laboratórios de ensino. 

● Estimular, de forma antecipada, a realização de um mapeamento para a 

solicitação de reposição e ampliação dos insumos e equipamentos dos 

laboratórios de ensino. 

● Atualizar e modernizar os procedimentos para a solicitação de visitas técnicas 

por meio de um sistema informatizado. 

● Atualizar e modernizar os procedimentos para o registro de requerimentos de 

ensino por meio de um sistema de informação. 
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● Fortalecer a atuação da equipe multidisciplinar com ações pré e pós-

conselhos de classe, através dos apontamentos registrados no sistema 

SCOLAR. 

Pleitear o fortalecimento da equipe multiprofissional (Pedagogia, Psicologia, Serviço Social 

e demais profissionais da educação) para aprimorar o acompanhamento dos estudantes 

nas diversas modalidades de ensino. 

● Fortalecer e consolidar a oferta dos cursos técnicos e graduações do campus.  

● Fortalecer a atuação da equipe multiprofissional no tocante à avaliação 

interna dos cursos, especialmente os superiores, com vistas à definição de 

ações que antecipem a solução de possíveis pontos a serem diagnosticados 

por avaliações externas. 

● Fortalecer o PROIFPE - Acesso, ampliando o número de turmas atendidas, bem 

como buscando condições para a oferta de preparatório para o vestibular 

dos cursos técnicos subsequentes e cursos superiores. 

● Criar uma comissão permanente de monitoramento do público-alvo dos 

cursos ofertados no IFPE Campus Garanhuns. 

● Realizar aquisições de livros para atualização do acervo bibliográfico. 

● Estabelecer uma rotina de oferta de cursos de aperfeiçoamento nas mais 

diversas temáticas, destacando-se as tecnologias assistivas, metodologias 

criativas, uso de novas ferramentas de ensino, etc. 

● Estimular o compartilhamento de práticas exitosas de ensino no âmbito do 

Campus. 

● Ampliar a oferta de vagas para cursos na modalidade PROEJA. 

 

 

Pesquisa e Inovação 
 

 A produção de conhecimento nos Institutos Federais visa construir soluções técnicas 

e tecnológicas para atendimento às demandas sociais, econômicas, culturais e ambientais 

da sociedade, pautando-se com responsabilidade social. O caráter da 

transdisciplinaridade, da diversidade organizacional, da heterogeneidade e da 

aplicabilidade norteiam a pesquisa e a inovação no IFPE Campus Garanhuns, e assim 

propomos a continuidade desse ambiente fomentador e multidisciplinar de 

desenvolvimento científico e tecnológico. 

Destacamos as seguintes ações prioritárias: 

● Fortalecer as ações do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) no Campus. 

● Estimular a cultura do empreendedorismo inovador. 

● Fortalecer a atuação do Hotel de Projetos no Campus, visando desenvolver 

negócios economicamente viáveis, ambientalmente corretos e socialmente 

responsáveis. 
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● Fortalecer a atuação dos grupos de pesquisa já existentes e estimular a 

criação de novos grupos. 

● Fortalecer ações de divulgação e incentivo para ampliar a participação de 

estudantes na pesquisa.  

● Incentivar os projetos de pesquisa, buscando garantir recursos do orçamento 

para a oferta de bolsas de iniciação científica e custeio de materiais 

indispensáveis para a realização desses projetos.  

● Estimular e difundir as condições para a participação em editais de órgãos 

como o CNPq, a FACEPE, etc., afim de recursos e financiamento para os 

projetos desenvolvidos no âmbito da pesquisa. 

● Apoiar a participação e a divulgação dos projetos de pesquisa dos 

estudantes e docentes pesquisadores em eventos científicos. 

● Fortalecer e consolidar a oferta dos cursos de pós-graduação lato sensu do 

campus. 

● Estimular a oferta de novos cursos de pós-graduação lato sensu.  

● Garantir boas condições de trabalho para pesquisadores com a manutenção 

e aprimoramento dos espaços destinados à pesquisa. 

 

 

Extensão 
 

 O desenvolvimento de ações de extensão no IFPE Campus Garanhuns compreende 

os princípios e finalidades da educação profissional e tecnológica, em articulação com o 

mundo do trabalho e os segmentos sociais e com ênfase na produção, desenvolvimento e 

difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos. Assim, propomos a continuidade 

desse ambiente fomentador e multidisciplinar extensionista mediante o fortalecimento do 

elo com os arranjos produtivos a fim de ampliar as ofertas de estágio e avaliar 

continuamente o perfil do egresso frente aos desafios impostos pelo mundo do trabalho. 

Nesse sentido, destacamos as seguintes ações prioritárias: 

● Fortalecer e ampliar os acordos de cooperação com as empresas públicas e 

privadas locais e regionais para proporcionar mais oportunidades de estágios 

aos estudantes dos cursos técnicos e superiores. 

● Desenvolver e implementar ferramentas de acompanhamento dos 

estudantes egressos. 

● Fortalecer a participação de estudantes egressos nos encontros/eventos no 

Campus a fim de proporcionar trocas de experiências profissionais. 

● Incentivar os projetos de extensão, buscando garantir recursos do orçamento 

para a oferta de bolsas PIBEX e custeio de materiais indispensáveis para a 

realização desses projetos. 
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● Fortalecer ações de divulgação e incentivo para ampliar a participação de 

estudantes na extensão. 

● Promover ações para o fortalecimento do Núcleo de Apoio à Pessoa com 

Necessidades Especiais (NAPNE), Núcleo de Estudo de Gênero e Diversidade 

(NEGED), Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (NEABI) e Núcleo de 

Arte e Cultura (NAC). 

● Incentivar o desenvolvimento de cursos e projetos de extensão que 

fortaleçam a integração entre docentes, discentes e técnicos administrativos. 

● Apoiar o desenvolvimento dos eventos acadêmicos, científicos, tecnológicos, 

culturais e esportivos já consolidados no Campus. 

● Incentivar a criação de novas ações, em temáticas tais como: educação 

para o trânsito, empreendedorismo, ECA (Estatuto da Criança e do 

Adolescente), Direito do Consumidor, Matemática Financeira (questões 

bancárias, cartões de crédito), DST (Doenças Sexualmente Transmissíveis), 

Drogas Lícitas e Ilícitas, Cursinho pré-vestibular (para acesso aos cursos 

técnicos e superiores), buscando uma integração cada vez maior entre as 

comunidades interna e externa ao Campus. 

● Promover ações para fortalecimento do Centro de Libras e de Línguas 

Estrangeiras (CELLE), tais como: a definição de sala, aquisição de 

equipamentos e reforço na infraestrutura para as aulas.  

● Ofertar cursos de extensão para os servidores terceirizados. 

● Fomentar ações para o jovem aprendiz, estabelecendo parcerias com 

instituições e órgãos públicos. 

● Criar e buscar constante ampliação do banco de empresas parceiras para a 

concessão de estágios.  

● Propor que a Coordenação de Estágios e Egressos (CEEG) funcione também 

em períodos noturnos.  

● Incentivar a realização de cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), 

conforme demanda da comunidade interna e externa. 

 

 

Macroprocessos de Apoio 
 

 Por vezes, as pessoas que vivenciam uma organização tendem a percebê-la de 

forma fragmentada, separando-a por departamentos, setores e competências. Em uma 

organização educacional, a situação não é diferente. É comum falar-se da área 

administrativa ou de apoio como se fosse algo totalmente dissociado da área educacional. 

Diante disso, propomos conduzir um processo de gestão que permita ampliar a integração 

de todos os setores do processo educacional visando aperfeiçoar o cumprimento das 

nossas atividades finalísticas. 
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Entendemos que é preciso fomentar um ambiente organizacional mais colaborativo. 

Assim, reconhecemos a importância de valorizar toda atividade desenvolvida, pois, cada 

setor, possui papel preponderante e contribui direta ou indiretamente com o melhor 

desempenho do Campus. 

 

 

Assistência Estudantil 
 

Ratificamos e nos comprometemos com a plena execução da Política de Assistência 

Estudantil (PAE) do IFPE. Entendemos também como fundamental, a valorização de todos 

os profissionais do IFPE Campus Garanhuns que operacionalizam essa política e a tornam 

realidade. 

A PAE é um instrumento inclusivo e essencial para fomentar um ambiente mais 

participativo para o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão. Assim, 

pactuamos a continuação e ampliação, nos termos regulatórios da PAE e mediante 

disponibilidade orçamentária, de seus programas, quais sejam: 

● programa de apoio à participação em eventos; 

● programa de apoio a visitas técnicas; 

● programa de assistência ao estudante do Proeja; 

● programa bolsa permanência; 

● programa de acompanhamento biopsicossocial; 

● programa de incentivo à arte e cultura; 

● programa de incentivo ao esporte e lazer; 

● programa de monitoria; 

● Pibic técnico e graduação; 

● Pibic ações afirmativas; e 

● Pibex. 

Além disso, pretendemos: 

● Fortalecer as ações do Serviço Social, subsidiando e apoiando suas 

atividades. 

● Garantir que as ações da assistência estudantil tenham uma abrangência 

cada vez mais próxima de todos que fazem jus ao recebimento dos auxílios. 

● Manter os programas de assistência ao estudante, proporcionando todo o 

apoio possível para a sua permanência no Campus.  

● Implementar um projeto de “saúde no Campus” objetivando a formação 

integral do estudante por meio de ações que promovam a sua saúde física e 

mental, enfrentando as vulnerabilidades que comprometem o seu pleno 

desenvolvimento.  
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● Estimular e apoiar a participação dos discentes em competições e/ou 

atividades esportivas tais como: Jogos Internos, Jogos Intercampi, JIF’s etc. 

 

 

Orçamento, Finanças, Patrimônio, Produção e Suprimento de Bens e Serviços 
 

Entendemos que o zelo ao Erário deve ser um compromisso de todo gestor público, 

que deve visar o controle preciso dos recursos recebidos, procurando conhecer com 

detalhes o volume despendido em custos fixos, de manutenção e de investimento, e, após 

construção coletiva, alocá-los adequadamente visando garantir a manutenção da 

qualidade dos serviços públicos prestados pelo IFPE Campus Garanhuns com maior 

economicidade e eficiência possível. 

Nesse sentido, destacamos as seguintes ações prioritárias: 

● Construir coletivamente a distribuição do Orçamento Anual. 

● Debater e propor, junto à comunidade, em face de possíveis 

contingenciamentos, alternativas à execução orçamentária.  

● Publicizar, na forma de documento online, planilha de execução 

orçamentária. 

● Atualizar, periodicamente, a planilha de execução orçamentária. 

● Estimular ações que fortaleçam a transparência nas ações relacionadas ao 

planejamento e execução orçamentária. 

● Trabalhar junto aos setores o Plano Anual de Contratação (PAC) através do 

Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC) possibilitando a 

maximização dos resultados institucionais e o uso racional dos recursos 

públicos. 

● Publicizar todos os contratos, com ou sem mão de obra dedicada, firmados 

pelo o IFPE Campus Garanhuns e as empresas informando a sua finalidade e 

o custo mensal. 

● Promover treinamento que auxilie os setores a realizarem as suas aquisições 

através do setor de Compras e Licitações do Campus.     

 

 

Infraestrutura, Obras e Projetos de Engenharia e Arquitetura 
 

Um dos grandes desafios do IFPE Campus Garanhuns hoje é consolidar sua 

infraestrutura. Ainda há investimentos a serem feitos para ampliar a qualidade dos serviços 

educacionais prestados, e temos plena convicção que precisamos tratar dessa pauta com 

prioridade absoluta. 
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 Para isso, entendemos que a construção de um ambiente colaborativo com a 

Reitoria que operacionalize de forma mais eficaz e eficiente os processos de investimentos 

e a busca por parcerias com agentes políticos e empresariais para a captação de recursos 

são ações imperativas, sempre com respeito e estrita observância aos princípios 

constitucionais da administração pública. 

Desse modo, destacamos as seguintes ações prioritárias: 

● Viabilizar a captação de recursos, inclusive junto a parlamentares, para a 

execução de projetos de infraestrutura ainda não realizados (cantina, 

complexo poliesportivo, etc.), conforme prioridade a ser definida junto à 

comunidade acadêmica. 

● Buscar parcerias com food-trucks com o intuito de fornecimento de almoço, 

lanches, e outras refeições dentro do perímetro do Campus. 

● Participar ativamente junto à reitoria pleiteando o direcionamento de recursos 

de investimento para o Campus.   

● Criar novos espaços de convivência e aperfeiçoar os existentes. 

● Definir junto à equipe de manutenção, rotinas que possibilitem a execução 

de ações preventivas à possíveis problemas eminentes. 

● Ampliar e aperfeiçoar os espaços dos laboratórios de ensino. 

● Estimular, de forma antecipada, a realização de um mapeamento para a 

solicitação de reposição e ampliação dos insumos e equipamentos dos 

laboratórios de ensino. 

 

 

Comunicação, Editorial, Imagem Institucional e Eventos 
 

 Os Institutos Federais são instituições moldadas por um modelo educacional bem 

próprio e exitoso. Isso se confirma, entre outros indicadores, pelos resultados obtidos pelo 

Campus a cada edição do ENEM. Os dados da edição de 2018 coloca o IFPE Campus 

Garanhuns como a melhor escola de ensino médio (técnico integrado) de Garanhuns e 

região. 

 Entendemos a importância de manter e ampliar os canais de comunicação do 

Campus com a sociedade do Agreste Meridional de forma a demonstrar constantemente 

como nosso Campus é valoroso como instituição educacional pública, gratuita e de 

qualidade em suas ofertas educacionais e demais serviços prestados. 

 Não obstante, existe também a necessidade de se estabelecer canais mais 

acessíveis e participativos para que nossa comunidade escolar possa tomar conhecimento 

das ações que circundam o IFPE Campus Garanhuns e permita uma maior interação, 

principalmente, com nossos alunos. 

 Nesse sentido, destacamos as seguintes ações prioritárias: 
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● Estabelecer rotinas de trabalho para melhor relação entre os setores e a 

comunidade acadêmica. 

● Apresentar devolutiva das reuniões institucionais à comunidade acadêmica 

através de relatórios, boletins informativos, reuniões, etc. 

● Definir parâmetros, rotinas e tipos de coberturas jornalísticas para os mais 

diversos eventos realizados pelo Campus; 

● Estabelecer no período de trabalho da comissão de Elaboração do 

Calendário Acadêmico em parceria com a ASCOM, que os eventos previstos 

no Calendário Acadêmico tenham ampla cobertura jornalística; 

● Estimular a participação dos estudantes, enquanto protagonistas, em todos os 

eventos realizados pelo Campus Garanhuns 

● Estimular a criação de novos eventos, com vistas ao fortalecimento da 

divulgação da nossa imagem institucional. 

● Realizar parceria com o corpo de bombeiros para a realização de 

treinamento de servidores e alunos para emergências de incêndio e primeiros 

socorros; 

● Criar e implementar um projeto denominado Campus Sustentável aonde 

serão levantados todos os aspectos relacionados ao uso dos recursos 

ambientais, destinação de resíduos e adequação à legislação ambiental 

vigente, objetivando minimizar o impacto ambiental, diminuir o desperdício e 

reduzir os custos com energia elétrica, alimentos e insumos. 

● Descrever e publicizar as atribuições de todos os cargos (CDs e FGs), nos 

termos regulamentados pelo Regimento Interno; 

● Buscar a implantação de um sistema de energia fotovoltaica no Campus, 

visando maior sustentabilidade e economia. 

 

 

Pessoas 
 

“Aprenda a gostar, mas gostar mesmo, das 

coisas que deve fazer e das pessoas que o 

cercam. Em pouco tempo descobrirá que a 

vida é muito boa e que você é uma pessoa 

querida por todos.” 

(Rubem Alves) 

 Valorizar as pessoas que fazem nosso Campus é fundamental. Apesar de limitações 

impostas pelo arcabouço legal, o ambiente discricionário permite que a Gestão proponha 

ações que visem motivar nossos servidores a estarem mais motivados, capacitados e 

engajados no exercício laboral e na busca pelo cumprimento exitoso da nossa função 

institucional. 
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 Destacamos as seguintes ações prioritárias: 

 

● Fortalecer a oferta de um programa de incentivo aos estudos, utilizando-se 

dos diversos instrumentos jurídicos previstos na legislação vigente para 

incentivar a contínua capacitação dos nossos servidores. 

● Instituir comissão que proponha junto à Reitoria parcerias com vistas à oferta 

de Mestrados e Doutorados Interinstitucionais (Minter e Dinter) para os 

servidores técnicos administrativos e docentes. 

● Instituir comissão para estudo e apresentação de proposta com a finalidade 

de implementar a redução de jornada de trabalho dos servidores nos períodos 

de férias escolares. 

● Propor, junto à comissão de elaboração do Calendário Acadêmico, discussão 

sobre a distribuição de atividades de ensino no período entre Natal e Fim de 

Ano. 

● Instituir um canal de comunicação para divulgar informações sobre lazer, 

entretenimento e viagens de forma a motivar nossos servidores a exercitar 

práticas que visem o bem-estar nos períodos de não laboração. 

● Continuar estimulando e apoiando a participação dos servidores em 

competições e/ou atividades esportivas tais como Jogos Internos, Jogos dos 

Servidores, etc. 

● Fortalecer a integração e a relação entre os servidores docentes e técnicos 

administrativos através de eventos institucionais e de eventos informais.  

● Celebrar as datas comemorativas a fim de fortalecer a integração entre os 

servidores e a comunidade escolar. 

● Fortalecer as ações alusivas aos aniversariantes do mês. 

● Promover momentos de integração entre os servidores como jogos, atividades 

de recreação, comemorações etc. 

● Criar manuais de acolhida sobre as rotinas dos servidores técnicos 

administrativos e dos docentes. 

● Estimular a padronização das diversas rotinas realizadas no Campus, dentre 

elas, a recepção de novos servidores, a acolhida de novos estudantes, etc.  

● Definir rotina de acolhida, vacinação e incentivo à adoção dos animais que 

estão ou os que surgirem no Campus a fim de evitar danos à saúde das 

pessoas bem como possibilitar uma convivência harmoniosa. 
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Tecnologia da Informação e Comunicação 
 

 O IFPE Campus Garanhuns é reconhecido dentro do IFPE como um Campus exitoso 

na oferta de soluções tecnológicas que tornam mais eficaz, eficiente e efetivo rotinas e 

operações cotidianas. Nosso compromisso é manter a continuidade desse trabalho e 

ampliar o incremento de rotinas a partir do uso de tecnologias. 

 Por isso, destacamos as seguintes ações prioritárias: 

● Estimular a criação de sistemas que otimizem as diversas atividades rotineiras 

no Campus. 

● Fortalecer a relação de apoio estratégico da CGTI e dos especialistas na área 

de Tecnologia da Informação com vistas à busca de soluções de TI para os 

mais diversos problemas do Campus. 

● Criar regulamento que normatize o uso dos laboratórios de Informática. 

● Fortalecer a difusão do “suporte.intranet” como única ferramenta de 

atendimento às diversas demandas de suporte de TI. 

● Propor, dar subsídios e desenvolver junto à CGTI, um sistema que consolide as 

informações do Plano de Trabalho Docente (ou semelhante) e dos 

Planejamentos de Ensino. 

● Desenvolver sistema de informação para otimizar a elaboração e aprovação 

dos projetos de visitas técnicas do Campus, em conformidade com legislação 

vigente. 

● Adquirir, em substituição aos computadores de mesa localizados nas salas de 

aula, notebooks para a utilização dos professores. 

● Realocar os computadores de mesa das salas de aula para laboratórios e 

demais setores do Campus. 

● Discutir junto aos setores administrativos o desenvolvimento de sistemas para 

melhoria dos processos. 

● Priorizar a locação ao invés da aquisição de impressoras, tendo em vista uma 

maior economicidade a médio/longo prazo. 

● Promover o debate acerca da aquisição de serviço de videomonitoramento. 

 

 


