INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMPUS IPANGUAÇU

CANDIDATURA A DIRETOR GERAL

Evandro Firmino de Souza

PLANO DE AÇÃO PARA A GESTÃO 2012-2016
EXPERIÊNCIA E DEDICAÇÃO

APRESENTAÇÃO_______________________________________________
Desde sua criação como Escola de Aprendizes e Artífices, em 1909, até sua
reestruturação como Instituto Federal, a mola propulsora desta Instituição tem sido e
sempre será a formação profissional daqueles que a frequentam, visando a inserção do
educando no mundo do trabalho e no exercício da cidadania.
Grandes foram as transformações pelas quais passamos até os dias atuais. No
entanto, mesmo com tantas transformações, conseguimos manter características presentes
desde a fundação, como parte indissolúvel de uma identidade, quais sejam:


a oferta de uma educação de qualidade, pública e gratuita;



a sintonia com as demandas sociais e com os setores produtivos;



a busca constante da melhoria das condições de infra estrutura e de materiais,
fatores indispensáveis para o desenvolvimento do trabalho acadêmico e
administrativo;



a qualificação, valorização e motivação do quadro docente e técnico administrativo;



o atendimento às camadas mais carentes das comunidades do entorno;



o estímulo à prática de atividades desportivas, artísticas e culturais;

Reconhecemos que o Campus que somos atualmente, embora ainda muito
jovem, é fruto da dedicação de muitos que aqui trabalharam – e que ainda trabalham – os
quais dedicam grande parte das suas vidas à causa desta Escola. E desse cultivo dedicado e
zeloso do saber, os primeiros frutos já começam a ser colhidos, mostrando que é possível
transformar para melhor a vida dos menos favorecidos.
Fazer parte desta Instituição há 32 anos, desse Campus há 3 anos e ser
apaixonado por aquilo que aqui se faz – feitura com a qual venho modestamente
contribuindo – é que me encorajam a apresentar diante da comunidade minha candidatura
a Diretor Geral para o quadriênio 2012 – 2016.

Sabemos que uma gestão diretora não é alicerçada apenas na atuação uníssona de
uma pessoa, mas na ação plural de uma equipe solidária, irmanada em fazer da educação
um importante instrumento de construção de uma sociedade mais justa e igualitária.
Assim, conclamo toda a comunidade docente, discente e técnico-administrativa do
Campus Ipanguaçu a contribuir para a construção de uma Instituição cada vez mais atuante
e participativa, por meio da participação democrática de todos no processo de escolha do
futuro Diretor Geral, através de consulta a ser realizada no dia 1º de fevereiro de 2012.

AÇÕES PRIORITÁRIAS A SEREM ADOTADAS PARA A MELHORIA DO CAMPUS


Procurar, junto à Reitoria, ampliar o orçamento do campus, proporcionando assim
um melhor funcionamento do mesmo;



Aumentar o quadro de servidores Docentes e Técnico administrativos, como forma
de expandir a oferta de cursos;



Atuar firmemente para a manutenção das conquistas auferidas pelos servidores ao
longo desses anos;



Redimensionar a rede elétrica do Campus e construir uma subestação a fim de se
obter uma melhor racionalização do consumo de energia;



Investir em estratégias de segurança, como o monitoramento eletrônico do Campus;



Viabilizar a utilização de energia solar;



Propiciar uma maior interação entre Ensino, Pesquisa e Extensão, concentrando os
ambientes num mesmo espaço físico, de modo a favorecer uma maior articulação
entre as ações;



Concluir o parque esportivo com a construção do Ginásio de Esportes, melhorando
assim a realização das práticas desportivas;



Proporcionar condições de funcionamento do Diretório Central dos Estudantes e
Centros Acadêmicos;



Apoiar e valorizar o Grêmio Estudantil;



Apoiar e valorizar atividades e grupos artístico-culturais;



Redobrar esforços em prol da redução da reprovação e da evasão escolar;



Valorizar, ampliar e garantir a assistência estudantil em toda sua amplitude;



Garantir a participação de todos os seguimentos na elaboração do planejamento da
Instituição;



Garantir recursos orçamentários para a capacitação dos servidores;



Apoiar ações docentes que visem a preparação dos alunos para a participação em
olimpíadas do conhecimento;



Aprofundar a integração do Campus com os diversos segmentos produtivos da
sociedade, intensificando a política de parcerias visando a ampliação da oferta de
estágios curriculares;



Apoiar a participação dos alunos e servidores em eventos esportivos internos e
externos;



Amparar e valorizar a participação em eventos científicos, culturais e artísticos;



Ampliar o número de bolsas de Extensão e de Pesquisa para Docentes e Estudantes;



Garantir da realização anual da SEATEC;

AGROECOLOGIA


Garantir a qualidade da formação do educando, numa perspectiva de aprender
fazendo;



Construir os laboratórios necessários para o funcionamento do curso de Tecnólogo
em Agroecologia;



Garantir a realização de aulas práticas;



Desenvolver parcerias com instituições governamentais e comunitárias, buscando
uma maior inserção na região;



Desenvolver técnicas e tecnologias que possam contribuir para o desenvolvimento
sustentável e agroecológico;



Buscar ser um centro de excelência em agroecologia na região;

INFORMÁTICA


PIBID para a licenciatura em informática;



Implementação do laboratório de manutenção de equipamentos de informática;



Utilização dos programas de incentivo ao desenvolvimento de estudantes e
instrutores, utilizando os softwares e plataformas educacionais da Microsoft;



Atualização dos laboratórios de informática sempre que necessário.

QUÍMICA


Firmar convênio com FUNCERN para prestação de serviços;



Equipar devidamente o laboratório para a realização das aulas práticas;



Busca da certificação do laboratório de análise de água e solos com o propósito de
sermos referência na região;



Prestação de serviço de análises de água e solos;

CURRÍCULO RESUMIDO DO CANDIDATO
Nome completo: Evandro Firmino de Souza
Naturalidade: ITARETAMA ( Lajes) – RN
Formação Básica: Géografo pela UNP (2002), laureado como melhor aluno concluinte.
Técnico em Estradas pela ETFRN (1971).
Titulação Máxima: Especialista em Gestão Pública pelo IFPR (2009)
Atividades acadêmicas e profissionais


Técnico em estradas nas empresas S. Menegusso, Construtora Continental de São
Paulo e Construtora Rabello S/A de 1971 a 1979;



Professor Colaborador da ETFRN de 11 de fevereiro de 1980 a 30 de maio de 1981.



A partir de 01 de abril de 1981, Professor efetivo;



Dessa data em diante, foram vários as atividades nas quais atuei não só na instituição, como
em outros locais, sempre procurando colaborar com a ETFRN, que foram as seguintes em
ordem cronológica:



Coordenador da Área 1 em substituição ao saudoso Chico Rico (Prof. Francisco Alves). Na
época englobava os Cursos de Estradas, Edificações e Saneamento.( 1981 – 1982 ) ;



Coordenador de Integração Escola Empresa (CIEE)- (1982 – 1983);



Chefe de Gabinete da Direção Geral (1983 – 1985);



Assessor do Secretário de Recursos Humanos do Ministério da Administração em Brasília
(1986 – 1988);



Coordenador de Recrutamento e Seleção do Ministério da Administração em Brasília (1988 –
1990)



Coordenador dos Cursos de Agrimensura e Estradas ETFSC (1990 – 1992);



Coordenador de Registros Escolares, de volta ao RN (1993 – 1996);



Coordenador de Integração Escola Empresa pela segunda vez (1996 – 1998);



Coordenador do Laboratório de Construção Civil (1998 – 2002);



Gerente e posteriormente Chefe do Departamento de Construção Civil, hoje DACON (2003 –
2008)



De 03 de novembro de 2008 até os dias atuais com muito orgulho, Diretor Geral do Campus
Ipanguaçu, Campus que amo e adoro de paixão, onde pretendo encerrar a minha trajetória
como servidor dessa instituição que me proporcionou quase todas as alegrias e tristezas da
minha vida.

Ipanguaçu (RN), 12 de janeiro de 2012.

Prof. Evandro Firmino de Souza
Matrícula SIAPE 277464

REQUERIMENTO
Eu, Evandro Firmino de Souza, brasileiro, casado, servidor público desde 11 de
fevereiro de 1980, matrícula SIAPE Nº 0277464, venho mui respeitosamente requerer de
Vossa Senhoria, Presidente dessa Comissão Eleitoral do Campus Ipanguaçu, minha inscrição
para a concorrência ao pleito pelo cargo de Diretor Geral, apresentando para tanto a
documentação exigida na resolução 65/2011-CONSUP.

Ipanguaçu (RN), 12 de janeiro de 2012.

Prof. Evandro Firmino de Souza
Matrícula SIAPE 277464

