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

Candidatura a Diretor Geral do IFRN Campus Caicó
Max Miller da Silveira

Plano de Ação para a gestão 2020-2024
Por uma gestão colaborativa!
Unidos somos mais fortes
Apresentação
Estou no Campus Caicó desde o ano de 2012, neste meio tempo vivenciei os diversos
momentos que nossa instituição passou, desde o período em que os recursos eram mais
abundantes, até o momento de restrições orçamentárias.
Compreendemos que após as eleições 2018 houve uma mudança na forma como o
governo federal vê as instituições federais de ensino, estamos em um momento de gestão
delicado e com grande restrição orçamentária, e somente com um esforço de todos: alunos,
docentes, técnicos administrativos e sociedade conseguiremos passar por este momento
difícil.
Devemos estar sempre abertos ao diálogo com todos que possam ajudar na
caminhada de nossa segunda casa, é essencial neste momento mostramos a sociedade a
nossa importância nos mais diversos campos, garantindo assim que possamos continuar
contribuindo com a sociedade. Por isso o slogan: Por uma Gestão Colaborativa - Unidos
somos mais fortes, pois acredito que somente unindo forças e todos participando podemos
alcançar o máximo que nossa casa pode oferecer a sociedade mesmo neste momento de
dificuldade.
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Currículo Resumido
Nome completo: Max Miller da Silveira
Naturalidade: Ipameri - GO.
Formação acadêmica:
·

Bacharel em Sistemas de Informação pela Faculdade Integradas de Patos;

·

Especialista em telecomunicações pela Escola Aberta do Brasil;

·

Mestre em Sistemas e Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do

Norte;
Atividades de Gestão:
·

Coordenador de Pesquisa e Inovação do Campus Caicó de Julho de 2013 a

Dezembro de 2018;
·

Diretor Acadêmico do Campus Avançado Jucurutu de Dezembro de 2018 a Agosto

de 2019;

Resumo das ações quais participei ativamente.
1. Implantação da Incubadora Tecnológica do Seridó
2. Otimização dos recursos para viagens de alunos a eventos:
a. Fórum Mundial de Educação
b. CONNEPI
c. SECITEX
d. EXPOTEC
3. Implantação da CODIPA
4. Participação ativa na elaboração da norma de afastamento docente
5. Organização da Secitex 2017 em Caicó
6. Organização da EXPOTEC 2015 e 2018 em conjunto com a COEX
7. Organização do EPOCA ( Escola Potiguar de Computação) no ano de 2015
8. Criação e Implantação do CCSL no IFRN
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Objetivos e Metas para 2020-2014
O nosso objetivo para o quadriênio 2020-2024 é consolidar a gestão colaborativa onde todos
os possam contribuir para a melhoria do Campus.

Como será a Gestão Colaborativa?
Em muito se fala em gestão participativa, o que é? Uma gestão participativa é onde todos
deveriam ajudar a contribuir com o crescimento do Campus, onde todos os grupos possam
ter voz. A minha proposta é dar voz através da criação do Grupo de Gestão e Planejamento
com a seguinte composição:
1. Manutenção do Colégio Gestor (Todos os coordenadores das áreas administrativas)
2. Inclusão dos Coordenadores de Curso
3. Dois Representantes dos Técnicos
a. Estes podem ser representados por membros do Colégio Gestor desde que o
Técnicos Administrativos concordem
4. Dois Representantes dos Docentes
a. Estes podem ser representados por membros da Coordenação de Curso desde
que os Docentes concordem
5. Sete representantes dos alunos, sendo composto da seguinte forma:
a. 1 Representante do Grêmio Estudantil,
b. 1 Representante do Centro Acadêmico,
c. 2 Representantes do Técnico Integrado,
d. 1 Representante do Técnico Subsequente,
e. 1 Representante dos Curso de Design de Moda,
f.

1 Representante do Curso de Licenciatura em Física.
i.

As regras de escolhas dos alunos será elaborada em conjunto com o
Grêmio Estudantil, Centro Acadêmico e os líderes de turma dos cursos
do Campus.

O Objetivo principal do Grupo de Gestão e Planejamento será:
1. Decidir as prioridades de gastos dos recursos pelo Campus, ajudando na composição
do banco de projetos de obras, benfeitorias e compra de materiais/equipamentos,
para que possamos sempre estar prontos para quando surgir recursos;
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2. Trazer os pleitos e solicitações dos diversos grupos para melhorias, mudanças e
ajustes dentro do Campus;

Propostas
Ensino
1. Lutar pela simplificação do processo de registro da prática profissional;
2. Lutar para manter as aulas de Campo;
3. Otimizar o uso dos laboratórios do Campus, visando melhor aproveitamento das aulas
e economia de energia;
4. Incentivar as aulas práticas;
5. Implantar uma política de manutenção preventiva nos laboratórios de informática
semanalmente;
6. Criar um projeto de reativação do Campo de futebol, e da pista de atletismo.
a. Substituir a grama por grama sintética,
b. Recuperar a cobertura que dá acesso ao Ginásio.
7. Buscar fortalecer os cursos técnicos integrados, através de parcerias com empresas e
instituições locais.
8. Lutar pela revisão dos PPC da Educação de Jovens e Adultos para que seja possível
atender a comunidade com um curso que olhe para sua realidade;
9. Fortalecer a oferta dos cursos de Formação Inicial e Continuada;

Pesquisa
10. Destinar no orçamento um valor para que cada núcleo de pesquisa ativo e produtivo
possam ter um valor para os projetos, bem como pelo menos uma bolsista de
pesquisa, independente de edital da PROPI;
11. Incentivar a participação em eventos científicos e feiras que possibilitem divulgar os
projetos desenvolvidos.
12. Melhorar os laboratórios de pesquisas presentes no Campus;
13. Implantar a certificação Cerne na Incubadora Tecnológica do Seridó;
14. Buscar Parcerias com Empresas e Instituições do Estado para desenvolvimento de
Projetos de Pesquisa(Cosern, Caern,Potigás, INPE, UFRN, Prefeituras, etc…);
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15. Lutar pelo desenvolvimento de pesquisas de longa duração no Campus e com isso
permitir buscar melhorar as publicações realizadas.

Extensão
16. Destinar no orçamento um valor para que cada núcleo de extensão ativo para que
possam ter um valor para os projetos, bem como pelo menos uma bolsista de
extensão, independente de edital do PROEX;
17. Incentivar a participação dos alunos em eventos;
18. Fortalecer os Núcleos de extensão Campus;
19. Buscar Parcerias em Empresas, Estado, Municípios para desenvolvimento de projetos
de extensão com foco na comunidade externa;
20. Fortalecer o Programa Mulheres Mil, através do incentivo e apoio para que as
mulheres que têm o ensino fundamental/médio incompleto possam retomar os
estudos.

Assistência Estudantil
21. Buscar viabilizar junto à COAES que o programa de Bolsa de Iniciação Profissional
para que os bolsistas do programa possam ter mais possibilidades como: ir para
setores( o que ocorre hoje), ir para projetos de pesquisa, extensão ou ensino;
22. Buscar garantir a qualidade das refeições ofertadas para os alunos;

Rádio Escolar
23. Fortalecer a Rádio Desopila através da formalização como setor dentro do Campus
assim será possível:
a. Ter aluno da Bolsa de Iniciação Profissional;
b. O Rádio passar a existir de fato, permitindo assim solicitar, materiais e
equipamentos de formalmente;

5

Eventos
24. Fortalecer nossa EXPOTEC, implementando a política de realização do evento sempre
externa, fora da instituição;
25. Criar a Comissão Permanente de execução da EXPOTEC que deverá:
a. Planejar o calendário do evento e subeventos no início do aluno em conjunto
com os docentes;
b. Elaborar o projeto do evento;
c. Montar as comissões de execução do eventos, já no início do ano letivo
d. Ir junto com a Direção do Campus atrás dos patrocinadores logo após a
conclusão do evento, já pensando na realização do evento no ano seguinte;

Gestão
26. Realizar periodicamente capacitações para gestores e futuros gestores;
27. Realizar capacitação continuada dos fiscais de contratos a fim de garantir a qualidade
da execução dos serviços prestados pelas empresas contratadas pelo Campus;
28. Para os futuros gestores, será sugerido que a capacitação seja ofertada por servidor já
capacitado e/ou pelo gestor que estará deixando a função;
29. Para próxima eleição para Diretor Geral e Diretor Acadêmico, deverá ser ofertado um
curso de capacitação para os servidores interessados a concorrer a fim de conhecerem
a dinâmica, atribuições, os deveres e responsabilidades do cargo que estão
assumindo;
30. Elaborar o plano de capacitação dos servidores;
31. Garantir a força de trabalho necessária em cada setor;
32. Trabalhar na garantia da continuidade do Programa QVT;
33. Desenvolver ações e projeto que garantam o cumprimento dos objetivos do PDI do
Campus;
34. Realizar reuniões periódicas de gestão, com o calendário de reuniões ordinária sendo
definido no início do ano civil;
35. Trabalhar a cultura colaborativa e participativa;
36. Firmar parceria com outros Campi do IFRN fortalecendo nossa instituição como rede;
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Ambientes acadêmicos e administrativos
37. Buscar melhorar o conforto dos ambientes;
38. Nos ambientes de ensino e da assistência do estudante, buscar deixar o ambiente
mais confortável através de mudanças nas pinturas das salas podendo ter mudança
de cores, pinturas de desenhos, entre outras ações;

Situação dos animais no Campus
Atualmente o Campus é habitado por vários felinos e caninos, na minha gestão pretendo
buscar parceria com Ufersa e UFCG Campus Patos, Prefeitura de Caicó, ONG's e demais
Instituições de amparo animal a fim de buscar garantir a castração e adoção responsável dos
animais presentes no Campus.



Campus Avançado Jucurutu

Na minha gestão pretendo abraçar o Campus Avançado Jucurutu, visto que faz parte do
Campus Caicó, junto da Direção do Campus, pretendo formar parceria para ofertas de cursos
Formação Inicial e Continuada entre os Campi. Pretendo também lutar para a oferta do Curso
Integrado com apoio do Campus Caicó, através da atuação intercampi dos servidores.

Painel de Metas e Gastos
Na minha gestão será montado na entrada do Campus o Painel de Metas e Gastos, com
todas as propostas apresentadas, as futuras proposta, para indicar quais foram cumpridas,
quais ainda não foram cumpridas, e quais estão em andamento e em que situação se
encontram no momento. Será mostrado o orçamento do Campus no Início do ano, o que já
foi gasto, como foi gasto e o que falta gastar. Este painel irá servir como uma forma de dar
transparência para as ações do Campus.

