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Nos últimos anos, são perceptíveis o crescimento e a modernização de Mossoró e região, onde
está localizado o IFRN – Campus Mossoró, o que tem demandado avanços significativos em todas as
áreas de atuação da nossa instituição.
O crescimento da quantidade de alunos na instituição e a demanda por serviços prestados pelo
Campus Mossoró vem exigindo ações que elevem a qualidade do ensino e a integração indissociável
deste com a pesquisa e a extensão.
Visando ao futuro da instituição e ao cumprimento de sua função social, propõe-se para o
Campus Mossoró uma gestão que seja, ao mesmo tempo, eficiente, democrática e participativa,
envolvendo alunos, servidores e comunidade externa.
Assim, esse plano de ação apresenta o compromisso de viabilizar, para o Campus Mossoró,
uma proposta de administração que, no que diz respeito a planejamento, execução, avaliação e
acompanhamento das ações, sempre observe os princípios constitucionais de uma gestão democrática
e eficiente, visando à formação integral de trabalhadores cidadãos e à defesa do patrimônio público.
AÇÕES PROPOSTAS POR ÁREAS ESTRATÉGICAS
•

ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
o
o

o
o
o
o
o
•

Viabilizar a climatização de todas as salas de aula do Campus Mossoró;
Ampliar a estrutura física da instituição, adequando-a às novas necessidades desta
(Centros Acadêmicos dos Cursos Superiores, Coordenação de Matemática,
Laboratório de Análise de Água e Efluentes, Laboratório de Segurança do Trabalho,
ampliação das salas de aula, reforma dos laboratórios da Indústria e da Construção
Civil, bem como da sala de línguas);
Ampliar a estrutura do Parque Poliesportivo: cobertura da piscina, campo e pista de
atletismo;
Realizar o projeto de recuo na frente do Campus, a fim de permitir parada de ônibus
intermunicipais e coletivos;
Fortalecer estratégias de segurança, visando à proteção da comunidade e do
patrimônio público;
Fazer gestão junto aos órgãos competentes para dotar de sinalização e trânsito
sustentável as vias de acesso ao Campus;
Garantir à equipe de processos seletivos e concursos infraestrutura adequada.

GESTÃO DE PESSOAS
o
o
o
o
o
o

Fazer gestão para ampliar o quadro de docentes, de acordo com o crescimento do
número de matrículas do Campus;
Fazer gestão junto aos órgãos competentes para ampliar a quantidade de funções
administrativas;
Empreender esforços para atingir a relação de um técnico-administrativo para cada
professor;
Garantir a politica de capacitação dos docentes e técnico-administrativos;
Criar programas e atividades que promovam a melhoria da qualidade de vida e do
desempenho funcional dos servidores;
Empreender esforços para a contratação de técnicos laboratoristas nas áreas de
Ciências e Construção Civil.

•

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
o
o
o
o
o
o

•

ENSINO
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•

Fortalecer a participação dos alunos em eventos acadêmicos e olimpíadas;
Continuar fortalecendo a qualidade do ensino técnico, superior e de pós-graduação;
Implementar ações para consolidar a pós-graduação no Campus;
Desenvolver ações para implantação dos cursos superiores de engenharias;
Implantar cursos de tecnologia de acordo com as necessidades locais;
Consolidar a Licenciatura em Matemática, implementando e acompanhando o novo
projeto do curso;
Produzir material específico para divulgação dos cursos técnicos;
Ampliar o acervo bibliográfico, bem como os demais materiais e equipamentos da
biblioteca;
Manter e ampliar aulas de campo e visitas técnicas;
Consolidar a oferta dos cursos de Formação Inicial e Continuada – FIC;
Estimular políticas de melhorias para os cursos de Educação de Jovens e Adultos PROEJA;
Implementar, acompanhar e avaliar os novos projetos de cursos técnicos;
Realizar estudos de viabilidade de novas ofertas de cursos técnicos;
Modernizar laboratórios, adequando-os cada vez mais à realização de aulas práticas;
Estimular a elaboração e a publicação de material didático oriundo da prática docente.

EXTENSÃO
o
o
o
o
o
o
o
o

•

Ampliar programa de bolsa de iniciação profissional;
Ampliar a quantidade de monitores nos laboratórios e demais ambientes correlatos;
Adequar os espaços e a infraestrutura dos ambientes de vivência dos alunos
(vestiários, banheiros, cantina, grêmio etc.);
Garantir o funcionamento adequado do setor de saúde para atender bem à
comunidade;
Ampliar os programas de assistência estudantil (Bolsa alimentação; Auxílio transporte;
Auxílio medicamento...)
Apoiar a participação dos alunos em eventos esportivos, científicos e culturais (jogos,
SEMADEC, EXPOTEC...).

Ampliar a política de integração do Campus com a comunidade externa e o setor
produtivo;
Implantar o portal do estagiário e egresso, visando a uma melhor interação dos alunos
e ex-alunos com o mercado de trabalho;
Criar a Coordenação de Relações Internacionais, visando ao programa de intercâmbio
de alunos e servidores;
Promover encontros de alunos e ex-alunos;
Ampliar a quantidade de bolsas e projetos de extensão;
Ampliar a oferta dos cursos de idiomas e de qualificação profissional;
Aumentar a aproximação com instituições parceiras e com o setor produtivo;
Fortalecer eventos desportivos, científicos e artístico-culturais no Campus.

PESQUISA E INOVAÇÃO
o
o
o
o
o
o
o

o
o

Intensificar a relação entre a instituição e empresas, visando à ampliação das
oportunidades de pesquisa;
Ampliar as ações do programa de iniciação científica;
Fortalecer os grupos de pesquisa, incentivando a criação de novas linhas de pesquisa;
Apoiar programas de incentivo a projetos de pesquisa dos recém-doutores;
Viabilizar a participação de docentes e discentes em eventos científicos;
Estimular a realização de seminários de pesquisa interdisciplinares;
Fazer gestão junto aos órgãos competentes a fim de viabilizar programas de mestrado
e/ou doutorado interinstitucionais para capacitação de docentes e técnicos
administrativos;
Promover palestras com temas atuais sobre pesquisa e inovação;
Aprimorar a divulgação da pesquisa e dos eventos, através de páginas na web;

o
o
o
o
o
o

•

Promover concursos técnicos e científicos para instigar no aluno o desejo da
investigação científica;
Promover treinamentos (oficinas, workshops, etc.), em parceria com a biblioteca, para
alunos e servidores;
Divulgar e incentivar o uso do Portal CAPES;
Fazer gestão junto aos órgãos competentes para ampliar o número de bolsas de
iniciação científica e de pesquisador;
Buscar melhorias para a execução do PFRH – Petrobras;
Consolidar a Incubadora de Petróleo e Gás e demais ações ligadas ao
empreendedorismo e à inovação.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
o
o
o
o
o

Ampliar a rede de internet aberta (Wi-fi) para todo o Campus;
Ampliar o número de TVs LCDs 52” para todas as salas de aula climatizadas e
laboratórios;
Ampliar e consolidar a rede lógica em todo o Campus.
Implantar a tecnologia da telefonia Voip;
Garantir a política de atualização dos computadores nos laboratórios e de
equipamentos para as salas de projeções.

CURRÍCULO RESUMIDO DO CANDIDATO
Nome completo:

Jailton Barbosa dos Santos

Naturalidade:

São Gonçalo do Amarante/RN

Formação básica:

Licenciatura em Ciências – Habilitação em Matemática - UERN (1992)
Laureado com a Medalha do Mérito Estudantil como melhor concluinte.
Bacharelado em Direito - URCA (1998)

Titulação:

Especialista em Planejamento e Políticas Educacionais – URCA (1998)
Mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente – UERN (2003)

Atividades acadêmicas e profissionais:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Operador de Radiotelefonia da Base-34/Petrobras (1988 a 1993).
Professor de Ciências da Secretaria Municipal de Educação de Mossoró (1992 a 1996);
Professor de Matemática da Secretaria de Estado da Educação do Rio Grande do Norte (1993
a 1996);
Professor de Matemática concursado do CEFET-CE – UNED Juazeiro do Norte (1996 a 1999);
Coordenador de Turno do CEFET-CE – UNED Juazeiro do Norte (1996 a 1997);
Coordenador de Ensino do CEFET-CE – UNED Juazeiro do Norte(1997);
Membro da Equipe Multidisciplinar de Recursos Humanos do CEFET-CE (1998 a 1999);
Professor do IFRN Campus Mossoró desde 2000 (atualmente, DIV-01);
Coordenador de Apoio ao Ensino do CEFET-RN – UNED Mossoró (2001 a 2004);
Coordenador Educacional de Formação Geral CEFET-RN – UNED Mossoró (2004 a 2006);
Chefe do Departamento de Indústria e Meio Ambiente CEFET-RN – UNED Mossoró (2006 a
2008);
Diretor de Educação e Tecnologia IFRN – Campus Mossoró (2008 a 2010);
Coordenador do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental IFRN – Campus Mossoró
(2009 a 2011);
Coordenador da Licenciatura em Matemática IFRN – Campus Mossoró de 2009 a 2010;
Diretor Acadêmico do IFRN Campus Mossoró, desde 2010.
Pesquisador fundador e atual Coordenador do Núcleo de Estudo de Ciências e Tecnologias
Ambientais (NECTA) – base de dados do IFRN/CNPQ.
Professor de Legislação e Políticas Educacionais da Especialização PROEJA.

