INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO
GRANDE DO NORTE
CAMPUS PAU DOS FERROS

CANDIDATURA À DIREÇÃO GERAL DO IFRN-CAMPUS PAU DOS FERROS
APRESENTAÇÃO

Meu nome é Antônia Francimar da Silva sou formada
em Pedagogia pela Universidade Estadual do Rio
Grande do Norte –UERN, campus Pau dos Ferros,
tenho formação em Psicopedagogia pela Universidade
Federal do Rio Grande do Norte – UFRN e sou mestre
em Educação pela UFRN, com área de concentração
em Formação e Profissionalização Docente;

Fui professora da Rede Estadual de Ensino de 1990 a 1996 e de 2000 a 2009;
Fui dirigente sindical do SINASEFE de 1996 a 2004;
Trabalho no IFRN desde 1995, como Técnica em Assuntos Educacionais e, desde
2009, sou professora de Política e Gestão Escolar do campus Pau dos Ferros. Em
novembro de 2008, passei a exercer a função de Diretora Geral no referido campus.
Agora, venho propor minha candidatura à Direção Geral deste campus para a gestão
2012-2016.

PLANO DE AÇÃO PARA A GESTÃO 2012-2016
ESCOLA PÚBLICA CIDADÃ: UMA UTOPIA POSSÍVEL
A FINALIDADE DA ESCOLA E SUA IMPORTÂNCIA EM NOSSAS VIDAS
A instituição Escola deve representar para todos um lugar acolhedor onde
possamos nos sentir à vontade para exercitar vivências e convivências.

Na Escola, promovem-se encontros, relações, questionam-se valores e
constroem-se projetos de vida, com base na educação, orientação e nos
ensinamentos que sempre serão lembrados.
A Escola é o espaço/lugar onde brincadeiras e infinitas perguntas são feitas
com o objetivo de se buscar, no mundo do conhecimento, um horizonte de respostas
que ajudem a traçar diretrizes para a construção de vocações que nos acompanhem
pelo resto de nossas vidas.
O QUE PRECISAMOS FAZER PARA FORTALECER O IFRN-CAMPUS PAU DOS
FERROS NO QUE CONCERNE
À GESTÃO:
• Primar por uma gestão que tenha por princípio fundamental a garantia da
participação ativa de todos os segmentos nas decisões tomadas no cotidiano da
Instituição;
• Desenvolver política de valorização permanente do quadro de servidores que
garanta formação inicial e continuada (graduação e pós-graduação);
• Otimizar recursos financeiros por meio da prática do orçamento participativo.
AO ENSINO
•

Manter política de redução das desigualdades sociais, por meio de uma educação
de qualidade com referência social;

•

Ofertar cursos de educação profissional e tecnológica que contribuam para
soluções técnicas e tecnológicas em respeito às demandas sociais e à
peculiaridade regional;

•

Respeitar a educação como direito subjetivo;

•

Promover ações socioeducacionais que proporcionem a permanência e o êxito do
estudante na Instituição;

•

Orientar as ofertas educacionais do campus, em benefício da consolidação e
fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados com
base no mapeamento das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e
cultural da região;

•

Consolidar a Instituição, sobretudo, na região do auto-oeste potiguar, como centro
de excelência na oferta da educação profissional, nos eixos tecnológicos de
Informação e Comunicação, Produção Alimentícia e Ciências da Natureza;

•

Estimular a pesquisa, a extensão e o desenvolvimento do espírito crítico;

•

Ofertar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, objetivando a
capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de profissionais,
em todos os níveis de escolaridade, nas áreas da educação profissional e
tecnológica;

À EXTENSÃO
•

Ampliar a oferta de Extensão e a divulgação científica e tecnológica;

•

Apoiar o desenvolvimento de micro e pequenas empresas regionais, por meio da
implantação do Núcleo de (NITIPA);

•

Fortalecer convênios e parcerias com empresas e instituições locais e regionais,
visando a realização de estágios curriculares supervisionados;

•

Realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções
técnicas

e

tecnológicas,

estendendo

seus

benefícios

à

comunidade,

especialmente nos focos tecnológicos existentes no campus Pau dos Ferros;
•

Estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e renda
e à emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico
local e regional.

À PESQUISA E INOVAÇÃO
•

Fortalecer os grupos de pesquisa especializados no foco do campus e estimular a
formação de novos;

•

Intensificar as ações de empreendedorismo nos vários níveis ofertados no
campus;

•

Prospectar áreas estratégicas de pesquisa e inovação, de forma a consolidar
ações no campus e nos seus grupos de pesquisa;

•

Intensificar e aprimorar a produção técnico-científica no campus, de forma a
contribuir para o desenvolvimento regional;

•

Construir, ampliar e fortalecer parcerias com instituições e agências de fomento à
pesquisa para o desenvolvimento de ações conjuntas e captação de recursos;

•

Realizar

e

estimular

a

pesquisa

aplicada,

a

produção

cultural,

o

empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico
na região;

•

Ampliar a divulgação dos resultados de pesquisas em eventos científicos e
culturais.

À ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
•

Apoiar

organizações

representativas

dos

estudantes tais

como: Centros

Acadêmicos, Grêmios Estudantis e Diretório Central dos Estudantes;
•

Incentivar a participação dos alunos em eventos esportivos, científicos e culturais,
como complemento à prática educativa e de socialização;

•

Lutar pela oferta de alimentação escolar gratuita (almoço ou jantar) para alunos
que necessitem permanecer dois turnos no Campus com base em critérios
socioeconômicos;

•

Otimizar ações de Assistência Estudantil com vistas a assegurar o acesso, a
permanência e a conclusão dos estudos de todos os alunos, em especial,
daqueles em situação de vulnerabilidade social e econômica;

•

Elaborar junto aos alunos critérios de participação como fiscais em concursos
realizados no campus, a fim de democratizar a participação de todos.

SE VOCÊ PARTILHA DO MESMO IDEAL, VENHA CONOSCO FORTALECER A
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE NOSSAS UTOPIAS: PÚBLICA, GRATUITA,
LAICA,

DE

REFERÊNCIA

SOCIAL

E

SOBRETUDO

PROFUNDAMENTE

RESPEITOSA PARA COM A COMUNIDADE INTERNA E EXTERNA.

Pau dos Ferros, 13 de janeiro de 2012.

Profª. Antonia Francimar da Silva
Mat. 2103034

