PLANO DE AÇÃO (2012-2016)
Candidato à Direção Geral do Campus Natal/Central
Unidade de lotação: Diretoria Acadêmica de Ciências (DIAC/CNAT)
Respeito pela Educação: uma perspectiva de transformação

I - APRESENTAÇÃO

1. Formação Acadêmica
2000 - Mestre em engenharia da Produção (UFSC).
1996 - Especialista em Educação Física Escolar (UFRN).
1990 - Licenciado em Educação Física – (UFRN).
2. Atuação profissional
1989-1994 - Professor de Educação Física do CEI.
1989-1990 – Membro da comissão técnica das categorias de base do América de Natal.
1991-1992- Professor da rede municipal de ensino de Natal.
Desde janeiro de 1995- Professor com Dedicação exclusiva do IFRN.
3. Atuação profissional no IFRN
Iniciou sua atividade como professor da ETFRN na Uned de Mossoró em janeiro de
1995.
Ao chegar na unidade de Natal em agosto de 1995, além de desenvolver as aulas de
Educação Física, iniciou um trabalho com as equipes de atletismo;
Em 1997, eleito por unanimidade pelos professores de Educação Física para função de
coordenador da área de Educação Física;
Em 1998, passa a acumular as funções de professor de atletismo com a de professor das
equipes de futebol de campo;
Em 2000, compõe a equipe de professores responsáveis pela elaboração curricular do
Curso Técnico de Lazer e Qualidade de Vida;
Em 2001, compõe a equipe de professores responsáveis pela elaboração curricular do
Curso Tecnólogo de Lazer e Qualidade de Vida;
Desde 2001, atua com o ensino superior e médio integrado do IFRN;
Em 2001, Participou como orientador de monografias na especialização em Lazer
oferecido pelo CEFET;
Desde 2003, orienta monografias de final de curso do Tecnólogo de Lazer;
Em 2003, criou o projeto de extensão Atletismo: um salto para o futuro, projeto este que
atende todas as tardes, na pista de atletismo, um grupo de 40 meninos e meninas das
comunidades do entorno do IFRN, através deste projeto já tivemos alunos
representando o país em jogos mundiais sub-17, pan-americanos sub-21 e sub-17,
paraolímpicos e parapan.
Em 2004, Criou a copa de futebol do IFRN, atividade esta que congrega alunos, exalunos, professores, administrativos e servidores terceirizados e culmina com a entrega

de brinquedos a um projeto de futebol desenvolvido por um ex-aluno na comunidade do
Cobé, município de Vera Cruz.
Em 2010, fez parte da equipe que sistematizou e executou os jogos brasileiros dos IF`s
em Brasília.
3.1. Outras vivências em entidades de classe da Instituição
- Eleito Duas vezes diretor da associação dos servidores do IFRN.
- Eleito duas vezes pela comunidade do IFRN para o cargo de coordenador geral do
SINASEFE.

4- PROPOSTAS
Introdução
O conjunto de transformações sócio-políticas desencadeadas pelas mudanças de
paradigmas da sociedade contemporânea, trouxeram enormes modificações em todas as
instituições que compõem a sociedade na qual estamos inseridos, sendo assim, a
sociedade brasileira nas ultimas décadas, tem sofrido os impactos diretos de muitas
destas transformações, impactos estes, que trouxeram tanto experiências positivas, como
vivências negativas, como o aumento da violência urbana, o desemprego estrutural,
entre outros.
Sendo assim, a sociedade como um todo e em especial a sociedade brasileira,
nos últimos anos, tem vislumbrado a educação como um importante aliado nas
transformações sociais que esta sociedade tanta almeja, para isto, basta observar os
discursos dos políticos em época de campanha que tanto ressaltam o papel da educação
no processo de emancipação da sociedade e da maior necessidade de investimentos de
recursos públicos para alavancar a educação pública brasileira.
No nosso estado, o IFRN, nos seus 102 anos de existência, tem contribuído de
forma extremamente positiva com a melhoria da qualidade de vida de uma parcela
significativa de seus egressos, além de ter experimentado durante o último século
transformações profundas, no seu modo de pensar, sentir e agir, pois ao longo da nossa
história saímos da escola de artesãos e artífices para uma Instituição que hoje
desenvolve educação de nível médio integrado, técnico subsequente, cursos superiores
de tecnologia, licenciaturas, especializações e está em curso o oferecimento de cursos
em engenharia e o mestrado em Educação Profissional.
Diante deste quadro de extrema complexidade e com a existência de vários
níveis e modalidades de ensino no Campus Natal/Central, urge a da necessidade de
pensarmos a educação de qualidade como a meta a ser alcançada numa casa de
educação, logo, elegemos como permissa das nossas ações a construção coletiva de
ações que contemplem todos os atores (professores, técnico-administrativos, corpo
discente e pais) no processo ensino-aprendizagem com intuito de avançarmos na
afirmação de uma escola pública, gratuita e de qualidade para todos os alunos e alunas
que são assistidos por estas ações no âmbito do Campus Natal/Central.

Dentro desta perspectiva, à medida que a política afirmativa atenda aos
interesses e necessidades das classes populares também pode contribuir para a volta das
classes médias à escola pública na busca de inserirem-se nos horizontes da política, algo
que já se tem observado no IFRN entre os estudantes que buscam o PROITEC, espaço
de acesso à Instituição. Esse movimento poderá converter-se em uma maior capacidade
de pressão social pela melhoria da qualidade dos sistemas públicos de educação. Se todo
esse esforço for articulado com a decisão política de ampliar os investimentos e realizar
outras mudanças necessárias na educação pública, o IFRN poderá estar contribuindo
para a geração de um ciclo de melhorias efetivas na educação básica do Rio Grande do
Norte e em especial no nosso as ações desenvolvidas em Natal e na região
metropolitana da cidade.
Contudo, também se faz necessário à consolidação dos técnicos subsequentes,
cursos superiores de tecnologia, licenciaturas plenas e cursos de pós-graduação latu
sensu e as outras demandas de ensino superior que estão em face de implementação,
através de uma maior articulação das ações de ensino, pesquisa e extensão e de uma
maior aproximação com o setor produtivo na perspectiva de demonstramos para este
segmento as potencialidades dos profissionais que compõem o corpo docente,
administrativo e o corpo discente da nossa instituição de ensino.
Portanto, as nossas ações estão alicerçadas pela busca da participação coletiva na
resolução de problemas, pautadas numa ação metodológica baseadas em politicas
afirmativas que contemplem o ensino de qualidade em todos os níveis e modalidades de
ensino do Campus Natal/Central, tendo como uma educação que além de promover
inclusão social, propicie civilidade e humanização no nosso fazer pedagógico e nas
nossas ações diárias, qualificando os nossos alunos e promovendo uma transformação
que começa pelo respeito ao professor e aos demais trabalhadores em educação,
culminando com o respeito aos cidadãos pelos gestores públicos.
A partir dos pontos elencados temos como programa, atividades e ações para o
período 2012 a 2016, as seguintes propostas:

1.

Ensino, da Pesquisa e da Extensão
Por acreditarmos que estas três dimensões não devem ser estruturas estanques numa

casa de educação, resolvemos contemplar as ações nestas dimensões de forma conjunta.

o Identificar as relações existentes entre a forma como o trabalho docente é
organizado e a integração curricular pretendida e, se for o caso, implementar
mudanças que contribuam para essa integração, dentre elas, organizar o tempo
docente de forma a promover a interação entre os professores das áreas do
ensino médio e das áreas da educação profissional;
o Propor a criação de uma comissão interna do Campus Natal/Central para
discutir a organização da carga horária docente para que possamos elaborar um
material de forma coletiva e participativa, que venha subsidiar discussões
posteriores com pró-reitoria de Ensino, visto que ocorreram transformações
significativas na Instituição e ainda estamos regidos por uma normatização de
1995;
o Criar mecanismos metodológicos que possam integrar as ações em conjunto
destas três diretorias;
o Desenvolver uma pesquisa com o intuito de identificar a contribuição dos
centros de aprendizagem na superação das dificuldades de aprendizagem
enfrentadas pelos estudantes, visando a implementação de medidas voltadas
para o aperfeiçoamento dos centros de aprendizagem, tais como o incentivo a
realização em turno inverso de oficinas profissionais e o desenvolvimento de
ações em laboratórios com o intuito de aprofundamento do conteúdo
desenvolvido em sala de aula ;
o Implementar uma política de educação continuada em que possamos estar
discutindo avaliação, metodologias de ensino, elaboração de projetos de
pesquisa e extensão dentro da perspectiva de avançarmos no nosso fazer
pedagógico;
o Incentivar a discussão de temas atuais, especialmente os ligados à educação, no
âmbito do IFRN e criar um fórum de discussão permanente de campanhas
educativas e tenha como culminância a SEMADEC no campus Natal/Central;
o Promover uma melhor articulação entre as ações da diretoria de ensino,
diretorias acadêmicas, pedagogia e CADS;
o Repensar o layout e ergonomia das salas de aula;
o Programar ações de manutenção preventiva de equipamentos e instalações em
que possamos ter a presença mais efetiva do nosso corpo discente nestas ações,
contando como prática profissional;

o Elaborar e implementar um plano de trabalho para as ações de ensino, por
diretoria acadêmica;
o Promover uma maior a articulação entre as coordenações de curso;
o Implementar o conselho de escolar e recriação dos conselhos de classe após a
realização de amplo debate envolvendo toda a comunidade escolar e realizando
eleições diretas para os possíveis conselheiros, de forma que haja a participação
de atores envolvidos no processo ensino-aprendizagem;
o Desenvolver ações, no âmbito do Campus Natal/central, coordenadas pela
Direção Geral, em conjunto com as Diretorias de Ensino, de Pesquisa e de
Extensão com as visando:
o Consolidar a imagem do tecnólogo, dos cursos de licenciatura na
sociedade por meio de articulações com: CREA; espaços acadêmicos;
agências de contratação na esfera pública; entidades representativas dos
trabalhadores e mundo do trabalho em geral;
o Desenvolver ações, no âmbito das Diretorias de Ensino, de Pesquisa e de
Extensão, assim como nos Departamentos Acadêmicos de todo o CEFETRN, visando:
• Possibilitar aos coordenadores dos cursos uma maior articulação nos
espaços acadêmicos; entre o pedagógico e o administrativo; e entre e a
Instituição e o mundo do trabalho;
o Criação do projeto educacional de incentivo a cooperação entre os alunos das
turmas visando a ampliação dos conhecimentos concedendo uma
condecoração as melhores turmas de todas as séries do regime de ensino
médio integrado que contemple as ações desenvolvidas pelos alunos nos
campos do ensino, pesquisa e extensão;
o Realização de fóruns e palestras com representantes do setor produtivo com
o fito de ampliar o envolvimento dos alunos do médio integrado,
subsequente e cursos superiores com a área de atuação escolhida e o mundo
do trabalho;
o Incentivar a participação dos alunos em congressos científicos através de um
estudo técnico que viabilize a participação dos mesmos nestes fóruns de
discussões.

o Realização de ações voltadas às expressões artísticos culturais; como
festivais de música, coral, poesia, teatro e dança, saraus poéticos, festa junina
e cantada natalina.
o Incentivar a participação dos alunos nas equipes esportivas da instituição nos
eventos esportivos do calendário local, regional e nacional.
o Viabilizar a participação dos alunos nas olimpíadas brasileiras de
Astronomia, Matemática, História entre outras.
o Implementar a olimpíada da educação profissional em âmbito local;
o Ampliar o quadro funcional e melhorar a logística do setor de estágios;
o Desenvolver um estudo com a coordenação da biblioteca com objetivo de
melhorar a infraestrutura do espaço e estratégias que incentivem o hábito da
leitura;
o Criar um programa de acompanhamento nos espaços esportivos com bolsista
do Curso de Gestão Desportiva e do Lazer.

2. Programa Assistência ao Estudante
o

Realizar, permanentemente, sob a coordenação da
Diretoria de Atividades

Estudantis, estudos destinados à caracterização

socioeconômica dos estudantes do campus central, assim como sistematizar
os correspondentes dados a fim de que possam subsidiar as atividades de
ensino, de pesquisa, de extensão;
o

Viabilizar através da coordenação da Diretoria de
Atividades Estudantis e da Diretoria de Ensino, um esforço de aproximação,
articulação e planejamento conjunto das atividades dos serviços de
assistência aos estudantes, equipe técnico-pedagógica e o setor de psicologia;

o

Buscar, a partir da articulação entre a equipe técnicopedagógica e a Diretoria de Atividades Estudantis, o estabelecimento de uma
interação sistemática entre o Campus Natal/Central e os respectivos
conselhos tutelares , tendo em vista a garantia do atendimento aos preceitos
do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA);

o

Desenvolver ações coordenadas pela Diretoria de
Atividades Estudantis e da Diretoria de Administração, na busca de recursos

orçamentários que viabilizem a ampliação dos serviços assistenciais
desenvolvidos pela Instituição, uma vez que tais serviços contribuem para
que muitos estudantes permaneçam no IFRN, aprendam e concluam os
cursos nos quais ingressaram, principalmente, no caso daqueles provenientes
dos sistemas públicos de educação.
o Reafirmar o princípio da ação institucional já vigente de que a democratização
do acesso só tem sentido quando vinculada às condições de permanência e
de conclusão dos cursos, com qualidade, o que implicará em:


Ampliar os programas voltados para o atendimento de necessidades
como transporte, alimentação, material escolar, saúde etc..



Aperfeiçoar as estruturas de acompanhamento educacional para
identificar possíveis deficiências de aprendizagem e atuar no sentido de
superá-las;



Ter claro que as políticas afirmativas ganham significado quando
articuladas a outras políticas que possam contribuir, para que no futuro,
elas próprias (as políticas afirmativas) se tornem desnecessárias;

3. Programa Carreira, Qualidade de vida e Capacitação Profissional
Realizar estudos, coordenados pela Diretoria de Ensino, de Pesquisa e de

o

Extensão e pela Diretoria de Administração de Pessoal, juntamente com os
diretores acadêmicos, com vistas a identificar as demandas dos profissionais
e necessidades institucionais de cursos de longa, de média e de curta
duração, considerando os seguintes indicadores:
•

Necessidade de compatibilizar as demandas dos profissionais com a
capacidade institucional de redução e/ou liberação de carga horária;

•

Necessidade de elevar a escolarização/titulação dos servidores técnicoadministrativos e docentes, buscando compatibilizar os interesses do
IFRN e do seu quadro funcional;

o Realizar estudos, coordenados pela Diretoria de Administração de
pessoal, setor de saúde e coordenação de Educação Física, com o
objetivo de implementar o programa de qualidade de vida do servidor,

com vistas a identificar as demandas dos profissionais e a partir deste
estudo, executar a programação proposta pela comunidade.

4. Programa Gestão Democrática
Desenvolver análises e estudos, coordenados pela Direção Geral e pela

o

Diretoria de Administração, visando à criação de rotinas e, se for ocaso,
normas e procedimentos acerca da publicização do orçamento institucional e
de sua evolução mensal em formato que possibilite a compreensão das
informações apresentadas pela comunidade como um todo, ou seja, por
pessoas que não sejam especialistas da área da contábil, considerando os
seguintes aspectos e indicadores:
•

O direito de todos a terem acesso às informações necessárias ao
acompanhamento da aplicação dos recursos destinados à instituição;

•

Nessa publicização devem ser incluídos os recursos arrecadados
mediante projetos especiais, assim como os fins aos quais se destinam;

•

Também devem ser tornados públicos os recursos provenientes da
arrecadação própria.
Desenvolver análises e estudos, coordenados pela Direção Geral e pela

o

Diretoria de Administração, visando à criação de mecanismos que
contribuam para uma maior participação dos órgãos colegiados nos
processos decisórios e no acompanhamento efetivo das ações institucionais,
considerando, entre outros os seguintes aspectos e indicadores:
•

A gestão democrática vai além da eleição para os dirigentes
institucionais;

•

O fortalecimento das estruturas colegiadas e a publicização dos atos da
administração contribuem de forma significativa para a democratização
da gestão, de modo que são necessárias ações administrativas educativas
visando aperfeiçoar o funcionamento das mesmas:


Os Conselhos de Classe, no caso dos cursos técnicos integrados ao
ensino médio, dos quais devem participar ativamente os professores,
os representantes das famílias dos estudantes, os estudantes,

representantes da equipe pedagógica e da Diretoria de Ensino em
cada uma das unidades da Instituição;


O Conselho Escolar, no caso dos cursos técnicos integrados ao ensino
médio, dos quais devem participar ativamente os professores, os
representantes das famílias dos estudantes, os estudantes,

Desenvolver análises e estudos, coordenados pela Direção Geral e pela

o

Diretoria de Administração, visando à criação de mecanismos voltados para
sistematizar o diálogo entre a gestão e as entidades representativas de classe,
como o SINASEFE, o Grêmio e Diretório Central dos Estudantes.
Implementar a politica do planejamento participativo com o objetivo de

o

sistematizar um conjunto de ações a curto e médio prazo.
o

Reafirmar o princípio da ação institucional já vigente de que a
democratização do acesso só tem sentido quando vinculada às condições de
permanência e de conclusão dos cursos, com qualidade, o que implicará em:


Ampliar os programas voltados para o atendimento de necessidades
como transporte, alimentação, material escolar, saúde etc..



Aperfeiçoar as estruturas de acompanhamento educacional para
identificar possíveis deficiências de aprendizagem e atuar no sentido de
superá-las;



Ter claro que as políticas afirmativas ganham significado quando
articuladas a outras políticas que possam contribuir, para que no futuro,
elas próprias (as políticas afirmativas) se tornem desnecessárias;



Compreender que tais políticas só deixarão de ser necessárias quando
o estado brasileiro em geral e o Rio Grande do Norte, particularmente,
oferecer educação pública, gratuita, laica e de qualidade para toda a
população independentemente de origem socioeconômica ou qualquer
outra distinção seja de gênero, etnia/raça, religião etc..

o Assegurar uma maior participação dos técnicos administrativos em ações
decisórias e atividades destinadas ao ensino-aprendizagem.

5. Programas Especiais
o

Realizar estudos, coordenados pela Diretoria acadêmica de recursos
naturais, com vistas a aperfeiçoar a reciclagem do lixo produzido pela
instituição, assim como o reaproveitamento de podas de árvores e lixo
orgânico;

o

Realizar estudos, coordenados pela Diretoria acadêmica de recursos
naturais, com vistas ao aproveitamento das águas pluviais e reuso de água;

o

Plantio de mudas de árvores nativas para serem distribuídas com alunos,
docentes e técnicos administrativos da Instituição conjuntamente com
projeto de conscientização ecológica;

o

Institucionalizar o projeto Fraldinha com um maior apoio do IFRN nas
suas ações;

o

Aumentar o apoio ao Projeto atletismo, projeto de inclusão social que
beneficia as crianças do entorno do Campus, onde através deste, poderemos
realizar o sonho da pista sintética, visto que Natal é candidata a cidade de
aclimatação para as olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro;

o

Criar folders e material de vídeos institucionais, para serem distribuídos
nas escolas de ensino fundamental com o objetivo de esclarecer os alunos
como será sua prática profissional;

o

Criar folders e material de vídeo institucionais, para serem distribuídos
nas empresas com o objetivo de uma maior aproximação com o mundo do
trabalho.

o

Realizar estudos, coordenados pela comissão de energia com objetivo de
melhorar a eficiência energética, visando a implementação de energia solar;

o

Discutir junto ao setor de segurança, estratégias de ação para este setor
que possam contribuir para um melhor desenvolvimento das funções, tais
como:
•

Reativação do sistema de catracas para o setor de pedestres;

•

Melhoria da iluminação em alguns setores da instituição;

•

Atualização e politica de capacitação permanente para o setor.

