PLANO DE AÇÃO PARA A GESTÃO 2020 A 2023
Candidatura à Dir. Geral do IFRN – Campus Caicó
Alexandro Diógenes Barreto

Gestão Participativa e valorização do servidor
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) integra a Rede
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT), estabelecida nos termos da Lei nº
11.892, de 29 de dezembro de 2008, que criou 38 Institutos Federais, a partir da transformação ou integração
das Escolas Técnicas e Agrotécnicas e Centros Federais de Educação Tecnológica em Institutos Federais.
Além da mudança de institucionalidade, que possibilitou a reestruturação e o aprofundamento da sua atuação,
essas instituições vêm experimentando, nos últimos anos, uma extraordinária expansão, que ampliou de modo
significativo as oportunidades de acesso, inclusive nos interiores do país, onde se concentra o maior número
de unidades.
Alinhada com as diretrizes expressas no Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), a atuação da
Rede constitui-se, dessa forma, como importante contribuição à geração de novas, múltiplas e melhores
oportunidades de formação para milhões de brasileiros num horizonte de longo prazo.
(Projeto Político-Pedagógico do IFRN, 2019 - 2026)

Estrategicamente, a RFEPCT engloba diversos aspectos, como a questão geográfica das disparidades
estruturais, a contribuição para o desenvolvimento socioeconômico e inclusão social. Nesse sentido, vale
ressaltar que são objetivos gerais da Política de Educação Profissional, Tecnológica e Superior definidos pelo
MEC:
•

Expandir, ampliar, interiorizar e consolidar a rede de Institutos e Universidades Federais,
permitindo a ampliação da oferta de vagas e a democratização do acesso;

•

Promover a formação de profissionais qualificados, fomentando o desenvolvimento em nível local
e regional, estimulando a permanência de profissionais qualificados no interior do país; e

•

Potencializar a função social e o engajamento dos Institutos e Universidades como expressão das
políticas do Governo Federal na superação da miséria e na redução das desigualdades sociais e
territoriais.
(Projeto Político-Pedagógico do IFRN, 2019 - 2026)

Mais especificamente, são objetivos da dimensão ensino dos Institutos Federais, com base na
respectiva lei de criação:
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•

Ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de cursos
integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o público da educação de jovens e
adultos;

•

Ministrar cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), 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; e

•

Ministrar cursos em nível superior.
(Projeto Político-Pedagógico do IFRN, 2019 - 2026)

Até o ano de 2005, o IFRN contava apenas com 2 unidades de ensino, a sede em Natal e uma Unidade
de Ensino Descentralizada (UNED) no município de Mossoró. A partir da expansão, foram construídas mais
16 novas unidades nos municípios de Apodi, Caicó, Canguaretama, Ceará-Mirim, Currais Novos, Ipanguaçu,
João Câmara, Lajes, Macau, Nova Cruz, Parnamirim, Parelhas, Pau dos Ferros, Santa Cruz, São Gonçalo do
Amarante e São Paulo do Potengi. Além destas, foram criadas mais duas unidades no município de Natal, uma
situada na Zona Norte da cidade e outra no bairro Cidade Alta (atrelado a este, temos o Campus avançado
das Rocas), bem como o Campus de Educação à Distância, perfazendo, atualmente, 21 unidades - sem contar
a Reitoria, órgão de administração central. Na perspectiva de expansão, em 2019, será implantada mais uma
unidade no município de Jucurutu/RN, totalizando, em breve, 22 Campi. Vale dizer que o Campus EaD dispõe
de polos educacionais nas cidades Assú/RN, Caraúbas/RN, Cuité de Mamanguape/PB, Guamaré/RN,
Grossos/RN, Luís Gomes/RN e Marcelino Vieira/RN.
(Projeto Político-Pedagógico do IFRN, 2019 - 2026)

Nobres coletas estudantes, docentes e técnicos(as)administrativos(as) do IFRN, apresentamos, a seguir, o plano
para a gestão do nosso Campus Caicó, no período de 2020 a
2023, resultado de um trabalho coletivo que tem como princípio
fundamental o olhar cuidadoso sobre a nossa função social de
"ofertar educação profissional e tecnológica de qualidade
referenciada socialmente e de arquitetura político-pedagógica
capaz de articular ciência, cultura, trabalho e tecnologia comprometida com a formação humana integral, com o
exercício da cidadania e com a produção e a socialização do
conhecimento, visando, sobretudo, a transformação da
realidade na perspectiva da igualdade e da justiça sociais".
(Projeto Político-Pedagógico do IFRN, 2019 - 2026)
O IFRN completou 110 anos de existência e o nosso Campus Caicó há 10 anos se faz presente na
região do Seridó. Entendemos que a sociedade evolui rápida e constantemente, enfrentando as diversas
dificuldades impostas pela sociedade contemporânea. Portanto, temos a convicção de que a escola reinventa-
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se a todo momento, como ente vivo e ativo, para conseguir atender às expectativas da comunidade e
ultrapassar os desafios sem perder o olhar na evolução. Precisamos estar atentos e em sintonia com as
transformações da sociedade, pois a complexidade de gerir o IFRN Campus Caicó demanda uma Gestão
Participativa com valorização humana, de servidores e estudantes que, juntos, compõem nosso grande
patrimônio, na perspectiva de podermos servir, com a qualidade esperada, à nossa comunidade. Nossa prática
busca atender, na medida do possível, às demandas advindas de todos os segmentos da nossa comunidade,
em sintonia com a realidade do mundo atual.
O Plano de Ação para a Gestão 2020 a 2023 possui concepções apoiada nos principais documentos
norteadores das políticas e das ações institucionais: o Projeto Político Pedagógico (PPP), o Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI) e no Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024, que nos direcionam
para a diversidade de ofertas educacionais, comprometidas com a formação humana e integral e em sintonia
com as formas de organização social, cultural e produtiva da nossa região, promovendo a sustentabilidade do
fazer educacional, como podemos observar a tabela, presente no PDI 2019-2026, com propostas de ofertas
de cursos e vagas do Campus Caicó.

Somos capazes de observar que continuaremos ofertando, praticamente os cursos atuais, além de
pretendermos ofertar 3 (três) cursos de formação de professores em nível de pós-graduação. Após reuniões
com os docentes da área de informática e ouvir demandas da comunidade, decidiu-se por desmembrar o curso
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de informática em desenvolvimento de sistemas e informática para internet. Visando atender o plano de metas,
a modalidade PROEJA será contemplada através de dois cursos no nível fundamental.
Existe uma nítida inter-relação articulada entre cada dimensão que se apresenta às políticas e
diretrizes estabelecidas no PPP, aos objetivos estratégicos, às metas constantes no PDI e aos documentos
nacionais que orientam a ação institucional nas diversas áreas de atuação, promovendo a sustentação teórica
indispensável à implementação do Plano de Ação para a gestão do Campus Caicó.
Ressaltamos que este Plano de Ação foi elaborado com o firme propósito de uma gestão participativa,
visando atender as demandas de ofertas do ensino, pesquisa e extensão para formação integral dos
estudantes sem deixar de lado a inter-relação com outras dimensões desse mesmo fazer. Ampliando as ações
que promovam uma melhoria da assistência ao estudante visando o acesso, à permanência, ao êxito e à
inserção socioprofissional, sem preterir das ações que viabilizem um maior zelo com as pessoas que convivem
no dia a dia. Ampliar ações que desenvolvam a gestão administrativa e financeira dos recursos de maneira
ainda mais transparente, participativa e lépida. Trabalhar em ações que promovam a atualização e melhoria
contínua da estrutura física do Campus Caicó. Desta forma, nobres colegas, consolidados nesses princípios e
concepções, estamos colocando nossa candidatura a Diretor Geral do IFRN Campus Caicó e apresentando à
comunidade um Plano de Ação que se baseia na gestão democrática da educação, assegurando o diálogo
com e entre os diversos segmentos da comunidade, respeitando as decisões coletivas, sempre buscando o
desenvolvimento das pessoas e ser o mais justo e imparcial possível.

Caicó-RN, 05 de novembro de 2019.
Alexandro Diógenes Barreto

Ações Realizadas


Criamos a Comissão dos TAE’s que funciona como uma espécie de Ouvidoria interna do nosso Campus;



Constituímos uma Comissão para deliberar sobre os afastamentos dos TAE’s;



Valorizamos e respeitamos o conhecimento técnico do servidor no funcionamento do setor;



Sediamos, em 2017, o maior evento relacionado à educação no Seridó, que foi a SECITEX, teve um
estrondoso sucesso e mudou o modo de pensar e fazer no IFRN;



Realizamos, este ano, a nossa EXPOTEC na Ilha de Sant’Ana. Ação que pretendemos implementar nos
próximos anos, ampliando parcerias com a Prefeitura de Caicó, UFRN, indústria e comércio;



Realizamos parceria com a UFRN, onde aprovamos um projeto junto ao CNPQ, infelizmente, devido
ao prazo de liberação do recurso pelo CNPQ, não conseguimos utilizar o recurso financeiro;



Adquirimos um caminhão pipa, com capacidade de 15 mil litros visando suplantar o longo período de
estiagem, ausência no fornecimento de água potável, pela CAERN, e aspirando a não interrupção das
atividades letivas. Ressaltamos que o Campus Caicó não ficou um dia se quer sem aula devido à falta
d’água;
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Foram confeccionados dois sistemas (um bebedouro próximo ao refeitório e outro na área de vivência)
onde adquirimos água mineral em carro pipa (tanque de aço inox), para que os alunos não sejam
prejudicados. Devido à prolongada estiagem teve como consequência a mudança na qualidade da
água, ficando praticamente impossível dos alunos conseguirem bebe-la, assim como utilizá-la para
fazer os sucos da merenda;



Concluímos uma cisterna com capacidade para 400 mil litros de água para reutilizar a água da chuva;



Fechamos parceria junto à COSERN visando trocar todas as lâmpadas do Campus Caicó por lâmpada
de LED, inclusive os refletores do ginásio, campo de futebol e quadra de areia, impactando
diretamente na eficiência energética;



Fechamos parceria com o SENAI e com a FOX RESGATE CONSULTORIA E TREINAMENTOS, em
contrapartida obtivemos vagas para alunos e servidores realizarem os cursos de forma gratuita;



Conseguimos adquirir, mesmo com o governo tendo lançado normativa proibindo, uma caminhoneta
Mitsubish para substituir a JAC que se encontrava em estado precário;



Aprimoramos o sistema de compras de custeio e investimento;



Implantamos placas de sinalização do Campus Caicó para facilitar a orientação dos visitantes;



Abrimos, a cada quadrimestre, um edital referente à capacitação dos servidores, sendo
disponibilizado informações financeiras e os saldos das rubricas de passagens, diárias e eventos
(CODIPA);



Instalamos equipamentos de som na área de vivência, viabilizando o projeto de nossa rádio;



Foram adquiridos 8 (oito) climatizadores possibilitando que as reuniões dos pais e mestres aconteçam
na quadra de esporte;



Está sendo desenvolvido o acesso das imagens das câmeras para a Administração Escolar, utilizando
soft livre;



Foi designado um servidor para acompanhar o acesso e utilização do parque poliesportivo, fazendo
com que o equipamento seja melhor utilizado;



Estamos fazendo um estudo de viabilidade financeira a respeito da implantação do gerador de energia
nos horários de picos visando a redução das despesas com energia elétrica e levando em consideração
o custo com a manutenção;



Plantamos mudas de mangueiras visando a substituição dos atuais pés de ninho, ampliando assim o
nosso pomar;



Realizamos parecerias com o GRÊMIO Estudantil GESS, onde o mesmo ajudou na mudança de local da
quadra de vôlei de areia (1ª gestão do GESS), confecção de 30 cadeiras de aço estilo preguiçosa, além
do climatizador (2ª gestão do GESS), instalados no corredor da biblioteca;



Realizamos o desfile do dia 7 de setembro, em parceria com o GRÊMIO (2ª gestão do GESS), como
parte da comemoração dos 10 anos do Campus Caicó;



Realizamos a corrida Conexões, abrilhantando a comemoração dos 10 anos do IFRN Campus Caicó;



Fechamos parceria com a COSERN onde foi construído um laboratório para aulas práticas de
manutenção da rede elétrica que poderá ser utilizada por nossa comunidade;
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Trocamos e ampliamos de 120 cadeiras para 154 cadeiras o nosso auditório, tornando-o mais
confortável e eficiente;



Alteramos o layout da biblioteca, de forma que ampliamos de 2 para 4 salas de estudos de grupo
(maior demanda dos estudantes), disponibilização de 14 computadores para pesquisa e estudos dos
alunos, além de mantermos 10 quiosques para estudo individualizado;



Implementamos a acessibilidade às pessoas com deficiências física à biblioteca;



Ampliamos o acervo bibliográfico físico da biblioteca para todos os cursos, atendendo praticamente
toda a bibliografia exigida nos cursos ofertados por nosso Campus;



Implementamos ações que garantiram a qualidade do ensino e atingimos 1.200 alunos matriculados
(exigência do plano de metas dos IF’s);



Conquistamos o excelente conceito 4 (quatro) na avaliação do MEC para o curso de Licenciatura em
Física;



Implantamos o curso de tecnólogo em Design de Moda e conquistamos o conceito máximo 5 (cinco)
na avaliação do MEC;



Devido ao bloquei de recursos financeiro, por parte do governo, não aconteceram os jogos dos
servidores e intercampi. Entretanto, realizamos os jogos interclasse, com participação dos
servidores, onde estes e os alunos foram os responsáveis pela organização e arbitragem, dando uma
aula de ética e cidadania aos nossos discentes;



Sistematizamos o acompanhamento dos estágios;



Fizemos acompanhando os egressos;



Realizamos ações em parcerias com a 10ª DIRED Caicó, como foi feita na EXPOTEC;



Mesmos com o bloqueio de 30% do orçamento, o Campus Caicó encontra-se entre os de melhor saúde
financeira, comprovando a comprovando a competência e zelo a aplicação dos recursos públicos;

Propostas Por Dimensões Estratégicas
Gestão Democrática


Manter e expandir o diálogo com o GRÊMIO estudantil e servidores;



Fortalecer o foco tecnológico estratégico e verticalização do nosso Campus, sempre sintonizado com
o desenvolvimento socioeconômico de Caicó e circunvizinhos;



Trabalhar para fortalecer a ação dos colegiados, comitês, comissões, grupos e equipes;



Manter a Comissão, com participação dos Técnicos Administrativos, de Lotação Interna dos TAE’s,
baseada em critérios mais justos;



Preservar e discutir os critérios utilizados na concessão das Diárias e passagens para participação em
eventos, congressos e cursos (depende dos recursos financeiros e atendendo a legislação vigente);
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Manter a Comissão dos TAE’s que funciona como uma Ouvidoria;



Permanecer com os critérios para composição da equipe de apoio que executará os processos
seletivos ou concursos do IFRN – Campus Caicó (distribuição das coordenações, supervisões e
fiscalizações);



Continuar com a Comissão que tratará do afastamento dos TAE’s (respeitando a legislação vigente);



Disponibilizar todas as atas de todos os Conselhos ou Colegiados para consulta, basta para isso o
cidadão solicitar;



Permanecer com respeito ao conhecimento técnico do servidor no funcionamento do setor alinhado
ao Código de Ética do Servidor Público Federal;



Estimular e garantir a participação discente nos espaços deliberativos e consultivos;



Promover um trabalho de orientação para a formação política estudantil, junto às entidades de
representação;

Planejamento estratégico


Atuar de forma a ampliar novas parcerias público-privada, visando obter recursos para o Campus;



Utilizar as informações obtidas através de ações internas de avaliação, em consonância com a política
nacional de avaliação da educação superior e da educação profissional e tecnológica;



Apoiar a elaboração de projetos para captação de recursos extra orçamentários;



Implementar um banco de projetos visando agilizar a aquisição de material e equipamentos;



Utilizar os resultados obtidos através de pesquisa de satisfação do público usuário em relação às
ações institucionais visando melhorar a eficiência na utilização dos recursos;



Ampliar a parceria com a UFRN, visando capação de recurso financeiro;



Adquirir mais 20 caixas d’água de 15 mil litros, visando tornar nosso Campus autossustentável com
relação a recurso hídrico, contribuindo com a sustentabilidade;



Fortalecer, intensificar e consolidar o fomento às ações de inclusão e diversidade, por meio do Núcleo
de Estudos e Pesquisas Afro-brasileiros e Indígenas (NEABI) e do Núcleo de Atendimento às Pessoas
com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE);



Fortalecer as proposições e ações da Gestão de Pessoas do nosso Campus;

Diretoria administrativa:


Manter e ampliar o projeto de eficiência energética;



Cumprir o cronograma de manutenção preventiva da infraestrutura do prédio;



Capacitar dos técnicos administrativos nas atualizações dos sistemas utilizados pelo governo federal
e na área de atuação;



Participar de reuniões periódicas com os servidores;
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Manter as instalações físicas limpas e funcionais;



Trocar do atual sistema de combate a incêndio e adequação das portas, com sistema antipânico, do
auditório e biblioteca para liberação em caso de emergência, através de emenda parlamentar que
foi aprovada pelos congressistas do RN;



Ampliar, através da aquisição de 20 caixas d’água de 15.000 Litros, o projeto de reaproveitamento
de água da chuva, onde construímos uma cisterna com capacidade de 400.000 Litros de água que
somados aos 270.000 Litros existentes contabilizaremos aproximadamente 1.000.000 de Litros de
água potável, visamos a auto sustentabilidade no quesito água potável;



Batalhar para conseguir equipamentos para montar um laboratório de manutenção de energia Eólica;



Adquirir as estantes da nossa Biblioteca, de forma a torna-la mais moderna;



Permanecer com a divulgação sistemática dos serviços do setor: Quantidade de empréstimos,
números de usuários e Quantidade acervo bibliográfico por curso/área, informar a aquisição de novos
exemplares.



Construir um espaço cultural, na área próxima à cantina, contendo palco e bancos onde teremos
apresentações de nossos alunos e servidores, em resposta à economia de energia, por parte da nossa
comunidade;



Permanecer desenvolvendo campanhas de sustentabilidade econômica, envolvendo o uso racional da
água, da energia elétrica, do papel e demais insumos, em ação conjunta com projeto Campus Verde;



Estabelecer planejamento energético e ampliar a utilização de energias renováveis de modo a reduzir
permanentemente o consumo de energia elétrica;



Consolidar a realização de processos licitatórios de forma descentralizada, aumentando a eficiência
e agilidade;



Fortalecer o Programa de Promoção da Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho;



Revitalizar, através de reciclagem, as tendas do estacionamento do Campus;

Diretoria acadêmica:


Participar das reuniões entre os coordenadores de pesquisa, extensão e cursos, sempre que suas aulas
não coincidam do Dir. Geral;



Continuar e incentivar a execução de ações para diminuir o índice de reprovação nas disciplinas
(Conselhos de Classe, Reunião de pais, CAA’s, Reunião de Grupo, Projeto Integrador, RP);



Continuar realizando a divulgação dos cursos nas escolas públicas no início das inscrições dos
processos seletivos através de vistas com a participação dos coordenadores dos cursos, fixação de
cartazes e utilizando a imprensa e a internet;



Continuar apoiando o programa Mulheres Mil, onde as mulheres em situação de vulnerabilidade
assistem aulas, recebem merenda, além de exames médicos e odontológicos;



Buscar parceria para viabilizar a comercialização dos produtos produzidos no programa Mulheres Mil;
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Manter as ofertas de vagas dos programas de governo, por exemplo: mulheres mil e E-Tec Brasil;



Buscar a viabilização da capacitação dos servidores, visando o fortalecimento do ensino à distância;



Negociar a ampliação da oferta de cursos a distância;



Permanecer com a distribuição das disciplinas através das negociações dos respectivos grupos de
docentes;



Ampliar as ofertas de cursos de curta duração para a sociedade civil (FIC);



Incentivar as ações interdisciplinares promovendo o conhecimento mais eficiente através dos projetos
integradores;



Manter a sistematização do planejamento interno para a aquisição de material de consumo utilizada
nas aulas práticas dos laboratórios;



Continuar com o planejamento de aquisição e/ou manutenção de equipamentos de laboratório para
aulas práticas;



Sistematizar ações culturais e esportivas envolvendo os alunos de todas as modalidades de ensino;



Implantar, pelos docentes de Educação Física, projeto de práticas esportivas para a melhor idade
(Hidroginástica);



Implantar cursos de formação profissional do PROEJA no nível fundamental;



Adquirir painel aquecedor de água que será associado à panela elétrica para produção de vapor, em
substituição à caldeira, visando economizar na conta da energia elétrica e nos custos de manutenção
da caldeira;



Fortalecer e ampliar a atuação dos Centros de Aprendizagem e da Tutoria de Aprendizagem e
Laboratório (TAL), diversificando o horário de atendimento.

Pedagogia:


Manter estratégias de acompanhamento periódico das atividades acadêmicas;



Continuar com as ações de cunhos pedagógicos para os docentes, por exemplo: seminários, debates,
reflexões, palestras, oficinas;



Sistematizar ações que envolvam a pedagogia com a coordenação de assistência estudantil;



Continuar organizando a operacionalização sistemática dos conselhos de classe;



Subsidiar os coordenadores de cursos na formatação de novos cursos;



Apoiar ações para finalização e implantação do PPP;



Elaborar a sistemática de avaliação do processo de ensino e aprendizagem com a participação dos
segmentos envolvidos;

Coordenação de extensão:


Continuar sistematizando e acompanhar os estágios;
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Permanecer acompanhando os egressos;



Perdurar articulando junto aos servidores os possíveis projetos de extensão;



Ampliar ações de parcerias com a 10ª DIRED Caicó;



Continuar articulando ações para participação de editais externos;



Permanecer promovendo atividade cultural e científico para divulgação do Campus;



Prosseguir apoiando as atividades esportivas dos servidores e discentes;



Manter planejamento de visitas a empresas do setor produtivo para divulgação dos cursos e estágios;



Avançar e incentivar os projetos de extensão;



Buscar fortalecer os projetos de incubadoras sociais para promoção do empreendedorismo no ramo
da economia solidária, economia criativa e para a gestão sustentável de pequenos negócios;



Incentivar à captação de fomento externo para programas e projetos de extensão;



Promover mecanismos de difusão e aplicação de conhecimentos e saberes produzidos em projetos de
ensino, pesquisa e extensão, para a comunidade externa;



Ampliar as visitas e os estágios técnicos em instituições e empresas para formação continuada e para
captação de estágios para estudantes;



Avultar os convênios e fortalecer parcerias para estágio, prestação de serviços e de consultorias;



No período de entre 2016 (11 projetos) e 2019 (16 projetos) tivemos 76 projetos de extensão
aprovados, muitos estão em andamento, contamos com a dedicação de 144 docentes e 84 técnicos,
contemplando 500 discentes;

Coordenação de Pesquisa


Ampliar as visitas e os estágios técnicos em instituições e empresas para formação continuada e para
captação de fomento a projetos de pesquisa e inovação;



Amplificar o número de grupos de pesquisas, incentivando a produção acadêmico-científica e de
inovação tecnológica com enfoque no desenvolvimento regional e local;



Estimular e fortalecer o desenvolvimento de pesquisas aplicadas à geração de inovações tecnológicas
e, em particular, o desenvolvimento de tecnologias sociais, observadas as realidades de Caicó e
região;



Fomentar projetos de pesquisas que concorram para o desenvolvimento institucional com enfoque
em áreas estratégicas no ensino, na pesquisa e inovação;



Fortalecer a consolidação e ampliação da pesquisa e da inovação, por meio do fomento a projetos de
iniciação científica e aos núcleos de investigação;



Implementar e fomentar redes intra/interinstitucional e interdisciplinares de pesquisa e de ações de
inovação tecnológica;
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No período de entre 2016 (11 projetos) e 2019 (65 projetos) tivemos 144 projetos de pesquisa
aprovados, muitos estão em andamento, com a dedicação de 83 docentes e 10 técnicos,
contemplando 447 discentes;

Assistência estudantil


Ampliar e fortalecer as ações que atendam às demandas biopsicossociais apresentadas pelos
estudantes;



Manter e tentar ampliar os programas e as ações de assistência estudantil;



Fortalecer as ações de acesso, de permanência e êxito e de inserção socioprodutiva, em articulação
com ensino, pesquisa e extensão;



Fortalecer e apoiar a participação estudantil em eventos, em articulação com ensino, pesquisa e
extensão;



Garantir o desenvolvimento de atividades de assistência à saúde dos alunos;

VISÃO GERAL DO CANDIDATO
Alexandro Diógenes Barreto, 53 anos, brasileiro, Professor de Ensino, Básico, Técnico e Tecnológico do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), estou na Classe Titular.
Minha vida profissional, na Instituição, consta de mais de 25 anos de exercício de magistério, mesmo estando
nas Diretorias Acadêmica e Geral sempre estive em sala de aula, iniciada na antiga ETFERN, atuei no ensino,
tanto na educação básica, quanto na educação superior, em nível de graduação, bem como em algumas
funções na gestão. Atualmente, estou na Direção Geral do IFRN Campus Caicó.
Nos últimos 25 anos, vivenciei as diversas mudanças de institucionalidades pelas quais passou o IFRN:
Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte (ETFRN, de 1994 a 1999), Centro Federal de Educação
Tecnológica do Rio Grande do Norte (CEFET-RN, de 2000 a 2008) e Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN, desde 2008).

Formação acadêmica e titulação


Doutorado em Ciências e Engenharia de Materiais, UFRN, Natal, RN, 22 de dezembro de 2003;



Mestrado em Engenharia Mecânica, UFRN, Natal, RN, 3 de julho de 1997;



Graduação em Engenharia Mecânica, UFRN, Natal, RN, 25 de agosto de 1992;



Curso de Processos Cognitivos e Culturais da Aprendizagem dos Jovens e Adultos, Diretoria de Gestão
de Pessoas – IFRN, 22 de abril de 2010;
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Especialização em Inspeção de Equipamento, pelo Centro de Tecnologia do Gás e Energias
Renováveis, 30 de maio de 2011;



Capacitação em Administração Escolar, IFRN, Natal, 25 de janeiro de 2017;



Capacitação para Ingresso no Banco de Avaliadores do Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior (BASis), Brasília, 07 de maio de 2019;

Principais atividades acadêmicas
Atividades de ensino


Desde março de 1994, Professor, ETFRN, Natal-RN;



Disciplinas do 2º grau: Tecnologia Mecânica I, II e III, Resistência dos Materiais, Elementos Orgânico
de Máquinas, Oficina Mecânica (Ajustagem e Tornearia), Desenho Técnico, Desenho Auxiliado por
Computador, Noções de Mecânica e Automação Industrial;



Disciplinas dos Cursos de Materiais e Automação Industrial (Tecnólogo): Resistência dos Materiais,
Tecnologia da Usinagem (Tornearia) e Sistemas Mecânicos;



Professor efetivo, em regime de dedicação exclusiva, nos Campi Natal Central e Caicó do IFRN, desde
1994;



Supervisão de 6 (seis) Processos Seletivo de avaliação PROITEC Campus Caicó, de 2011 a 2013 PROEN/IFRN



Participação da comissão responsável por elaborar o Calendário Acadêmico de Referência 2015 deste
Instituto Federal;



Membro efetivo da banca de processo seletivo para remanejamento, outubro de 2013, nº 12/2013RE/IFRN;



Participação em 5 (cinco) Bancas de DISSERTAÇÃO Mestrado, de 2006 a 2011;



Participação em 7 (sete) Bancas de TESE Doutorado, de 2006 a 2008;



ORIENTADOR de 1 (um) Estágio Supervisionado, IFRN-Campus Natal Central, em 03 de fevereiro de
2015;



Orientação de 2 trabalhos de conclusão de curso de estudantes de cursos superiores de tecnologia;

Atividades de pesquisa


Apresentação de trabalho de pesquisa na 56ª na Reunião Anual da SBPC, 18 a 23 de julho de 2004;



Desenvolvimento de protótipo com depósito de patente em 25 de setembro de 2007, PI 0505845-7 A;
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Atividades de extensão


Coordenação de projeto de extensão em cooperação com a FAPERN, 04 de setembro de 2012;



Execução de trabalho técnico de extensão através de apresentação de 2 (duas) palestras, nos anos
de 1998 e 1999;



Participação em Grupo de trabalho de Análise de processos de Credenciamento e Recredenciamento
das IES – MEC, entre 2011 e 2018;

Desenvolvimento de Atividades Técnicas


Desenvolvimento de 8 (oito) Anotações de Responsabilidade Técnicas – ART’s – CREA - RN, nos anos
de 2008 e 2009;

Cargos de direção


Diretor Acadêmico do IFRN Campus Caicó, 20 de janeiro de 2009 até 21 de abril de 2016;



Diretor Geral do IFRN Campus Caicó, desde 22 de abril de 2016;



(A versão completa dessas informações está disponível em: http://lattes.cnpq.br/7824794714646180)
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