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CANDIDATO A DIRETOR GERAL
PLANO DE AÇÃO PARA A GESTÃO 2020 - 2023

CONSOLIDANDO O CAMPUS NOVA CRUZ NO
AGRESTE POTIGUAR

Atuar no fortalecimento das ações nas seguintes dimensões estratégicas:

Administração

Assistência
estudantil

Ensino

Pesquisa e
inovação

Extensão

Gestão de
pessoas

Comunicação

Apresentação
Em 2019 os institutos federais completam 10 anos de sua lei criação (11.892/2008),
acumulando excelentes resultados e grandes avanços nesta década. Nesse contexto, o
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, juntamente com
outros IFs, vem sendo responsável pela interiorização de uma educação pública de qualidade
no estado, promovendo a democratização de um modelo de educação de qualidade para o
interior das diversas microrregiões potiguares. Fruto dos esforços empreendidos na 3ª Fase
do Plano de Expansão, o Campus Nova Cruz iniciou suas atividades acadêmicas no primeiro
semestre letivo de 2009, e desde então vem transformando a realidade educacional da região.
Foi nesse contexto que tive o prazer de assumir o cargo de professor EBTT em 16 de janeiro
de 2012, no campus Nova Cruz do IFRN, com ministrando aulas nos cursos técnicos
integrados e moldando os alicerces para implantação dos cursos técnicos em química
(subsequente incialmente seguido do integrado). Desde então, venho atuando no campus
Nova Cruz nos eixos do ensino, pesquisa, extensão e gestão acadêmica, destacando-se as
oportunidades de atuação frente as coordenações dos cursos Técnico em Química e Superior
de Tecnologia em Processos Químicos, bem como na atual contribuição dada a Diretoria
Acadêmica iniciada ainda em 2016. Destaco, no âmbito de todas essas atuações, como
principal bandeira a busca constante pela melhoria dos índices acadêmicos
concomitantemente com a ampliação das ofertas de cursos para a comunidade. Ainda nesta
perspectiva, o diálogo tem sido ao longo de minha trajetória institucional uma bandeira,
praticando uma escuta cada vez mais ativa da comunidade acadêmica e promovendo uma
efetiva organização preocupada com a efetividade das ações com total transparência. São
nestes termos que me coloco como candidato a Diretor Geral do campus Nova Cruz do IFRN
para o período de gestão 2020 – 2023, consolidando nosso campus como uma das melhores
instituições de ensino da região agreste potiguar.
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Compromissos
 Atuar em observância aos artigos 6º, 7º e 8º da Lei 11.892/2008;
 Fortalecer as ações do Conselho Gestor, dedicando mais tempo para as ações de
gestão do campus com as coordenações setoriais e coordenações de curso;
 Promover processo de escolha para os cargos de diretoria acadêmica, coordenação de
pesquisa e coordenação de extensão do campus, de acordo com discussão prévia com
a comunidade acadêmica no intuito de realização da consulta;
 Promover a revisão de normativas internas até o 2º ano de mandato;
 Ampliar e consolidar ações que contribuam para a melhoria da qualidade da educação
profissional desenvolvida no âmbito do IFRN Campus Nova Cruz;
 Buscar o estabelecimento de cooperações nacionais e internacionais;
 Aprimorar os mecanismos de gestão educacional, firmando o fortalecimento de
democratização do trabalho pedagógico, no entendimento de que todos devem
participar das decisões e cobrar pelas suas efetivações;
 Buscar o estreitamento das ações da tríade ensino-pesquisa-extensão como forma de
contribuir para a formação de profissionais capazes de assimilar o conhecimento,
apresentar soluções para as questões postas e aplicá-las, possibilitando a melhoria da
qualidade de vida das comunidades atendidas pelo Campus Nova Cruz, com foco nas
que apresentarem maiores indicies de vulnerabilidade social;
 Tornar o Campus Nova Cruz um centro de referência em educação profissional,
científica e tecnológica;
 Estimular a pesquisa como produção de conhecimento voltado para a formação de
profissionais da educação, especialmente, da educação profissional e tecnológica,
visando o fortalecimento da educação pública, gratuita, laica e de qualidade para todos;
 Garantir que as ações de ensino, pesquisa e extensão contribuam para o efetivo
desenvolvimento das microrregiões do Estado;
 Manter um diálogo respeitoso e construtivo com o SINASEFE, a Associação dos
Servidores e as entidades de representação estudantil (Centros Acadêmicos e Grêmios
Estudantis);
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Dimensões estratégicas
Administração
 Realizar no primeiro ano de gestão uma revisão dos contratos para se ter ideia do
quadro geral de gastos do campus, frente as dificuldades orçamentárias vivenciadas
pela instituição atualmente;
 Empreender ações, junto aos Órgãos Públicos (Prefeituras, Segurança Pública etc.),
visando melhorar a regularidade na oferta de trasporte escolar bem como outras ações
com impactos acadêmicos;
 Aperfeiçoar rotinas administrativas juntamente com a DIAD/NC e DIAC/NC que
favoreçam a agilidade e a eficiência nos processos;
 Elaborar uma agenda de atuação anual junto às coordenações setoriais, visando
estabelecer um plano interno de atuação de cada coordenação;
 Realização de reuniões trimestrais com a comunidade para dar transparência acerca
dos gastos realizados pelo campus;
 Ao final de cada ano civil, apresentar um balanço a toda comunidade acadêmica do
acompanhamento das ações previstas neste plano de gestão;
 Atuar na melhoria do paisagismo do Campus Nova Cruz em parceria com ações do
Projeto Campus Verde e da COSGEM;
 Retomar os trabalhos desenvolvidos pela comissão de espaços, com ampla
participação da comunidade acadêmica, implementando na medida do possível as
diligências constantes no relatório de adequações elaborado pela referida comissão;
 Atuar junto à COSGEM/NC com vistas ao cumprimento dos cronogramas e a melhoria
da qualidade das obras contratadas e executadas;
 Aperfeiçoar os sistemas de gerenciamento de controle de frota (abastecimento e
manutenção), bem como realizar um estudo para uma possível renovação da frota de
acordo com as possibilidades orçamentárias;
 Planejar a melhoria na sinalização interna e externa do Campus Nova Cruz;
 Pleitear e executar as adaptações para atender as normas de acessibilidade;
 Planejar e executar áreas de convivência para o bem-estar dos servidores pleiteando
junto à reitoria a adaptação da sala dos servidores;
 Dar continuidade nas campanhas de sustentabilidade econômica, envolvendo os usos
racionais da água, energia elétrica, telefonia, papel e etc., em ação conjunta com
projeto Campus Verde;
 Implementar melhorias nos sistemas de controle de segurança do Campus;
 Desenvolver e implementar estudo para renovação e aquisição de móveis e utensílios
em planejamento;
 Aperfeiçoar os recursos dos bens de consumo ou permanente em almoxarifado de
forma que possam ser identificados evitando desperdício;
 Buscar o aperfeiçoamento dos processos de controles dos recursos orçamentários,
financeiros e patrimoniais;
 Buscar aperfeiçoar os processos de participação, transparência e autonomia do
Campus, sobre os recursos orçamentários, financeiros e patrimoniais anuais;
 Elaborar manual de procedimentos administrativos;
 Desenvolver indicadores institucionais de desempenho administrativo;
 Desenvolver um plano de manutenção anual, juntamente com TI e COLAB, de
equipamentos dos laboratórios de ensino;
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Assistência estudantil
 Apoiar a organização dos estudantes no Centro Acadêmico Joanita Arruda Câmara e
Grêmio Estudantil Nilo Peçanha, fortalecendo as discussões para a melhoria da
representatividade discente no Campus;
 Garantir espaço nas reuniões do conselho gestor do campus para representação
estudantil;
 Apoiar a participação dos alunos em eventos esportivos, científicos e culturais, como
complemento à prática educativa e de socialização;
 Flexibilizar a carga horária da equipe de modo que seja garantido o atendimento ao
público nos três turnos;
 Estabelecer um calendário anual juntamente com a COAES/NC das ações de
assistência estudantil que são executadas anualmente: ações alusivas saúde mental,
diversidade, sexualidade, alimentação saudável, bullying, democracia e cidadania,
inclusão social, dia internacional da mulher, doenças vetoriais, campanhas de
vacinação, maio amarelo, dia do estudante; setembro amarelo, outubro rosa, novembro
azul, primeiros socorros para leigos e demais ações da equipe multidisciplinar;
 Promover reuniões semestrais com a COAES/NC sobre o orçamento para a assistência
estudantil;
 Buscar, junto Reitoria do IFRN, mais recursos para a Assistência Estudantil de modo a
possibilitar o aumento do quantitativo de auxílios/bolsas para estudantes;
 Envidar esforços para ampliar o atendimento preventivo do serviço de saúde a todos
os estudantes;
 Ofertar alimentação escolar gratuita e com qualidade aos estudantes que,
comprovadamente, necessitem permanecer dois turnos na Instituição e que estejam
cadastrados no serviço social;
 Otimizar as ações da Assistência Estudantil com vistas a assegurar o acesso, a
permanência e a conclusão dos estudos de todos os discentes, em especial, àqueles
em situação de vulnerabilidade social e econômica;

Ensino
 Ampliar as ofertas educacionais previstas no PDI do Campus para atender as
demandas locais (Curso de Pós-Graduação a Nível de Especialização; Curso de
Tecnologia na área de Administração; Curso de Licenciatura em Química; Cursos
Técnicos de nível médio presencial na modalidade de Jovens e Adultos);
 Garantir a oferta de FICs para alunos ingressantes (nivelamentos e pré-cálculo);
 Elaboração do manual do estudante do campus Nova Cruz, a ser disponibilizado no
início do curso;
 Fomentar um ambiente denominado Hotel de Projetos de modo a favorecer e apoiar
a ideação e pré-incubação de empreendimentos.
 Implantar a Usina de Produção de Sabão que servirá como apoio para melhoria da
relação Ensino/Aprendizagem dos discentes do Campus;
 Buscar a ampliação e renovação do acervo bibliográfico físico/digital disponível para
estudantes e servidores;
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 Estabelecer um plano de ação da biblioteca Estudante Alís Gardênia, visando à
disseminação do conhecimento à comunidade por meio de estratégias que ampliem
o uso do espaço e acervo;
 Fomentar a utilização dos laboratórios como espaços privilegiados para ações de
ensino, pesquisa e extensão;
 Fortalecer e ampliar a atuação dos Centros de Aprendizagem e da Tutoria de
Aprendizagem em Laboratório (TAL), implementando um sistema piloto de
monitoramento das ações desenvolvidas e diversificando seus horários de
atendimento;
 Fortalecer e ampliar, por meio da criação de projeto escolar, a participação discente
em programas de olimpiadas de conhecimento;
 Incentivar o Festival de Teatro como prática pedagógica para turmas dos cursos
técnicos integrados;
 Fortalecer e ampliar ações de orientação educacional e promover um efetivo
acompanhamento do processo ensino-aprendizagem, em especial para os cursos
técnicos integrados;
 Fortalecer e ampliar as ofertas educacionais, primando pelo caráter público e gratuito
e pela qualidade socialmente referenciada;
 Retomar, no âmbito do Campus, o Observatório da Vida do Estudante da Educação
Profissional (OVEP), como ação integrada entre ensino, pesquisa, extensão e
assistência estudantil;
 Apoiar e fortalecer o Núcleo de Estudos Afro-brasileiro e Indígenas (NEABI) e Núcleo
de Atendimento às Pessoas com Necessidades Especiais (NAPNE) valorizando a
educação inclusiva e multicultural;
 Implementar estratégias com a Comissão Interna de Permanência e Êxito (CIPE) que
possibilitem a redução efetiva da reprovação e da evasão escolar;
 Melhorar a infraestrutura dos laboratórios de ensino do Campus de acordo com as
normas de segurança;
 Promover e melhorar a utilização dos laboratórios como espaços para ações de
ensino;
 Promover a melhoria da infraestrutura para o desenvolvimento do trabalho docente.
 Fortalecer as proposições e ações da Equipe Técnica Pedagógica (ETEP);
 Melhorar o acompanhamento do processo ensino-aprendizagem por meio das ações
de orientação educacional e didático-pedagógica, das reuniões pedagógicas e de
grupo, dos colegiados de curso e dos conselhos de classe.
 Promover ofertas afim de capacitar os servidores terceirizados com o propósito de
prepará-los para conhecer e viver a cultura organizacional do IFRN.

Pesquisa e Inovação
 Buscar a ampliação de projetos de pesquisa no campus;
 Ampliar o apoio a projetos de pesquisa para estudantes e servidores, estabelecendo
de forma prioritária a realização da pesquisa e inovação visando fomentar o
desenvolvimento local e regional;
 Ampliar os indicadores de qualidade das publicações nas pesquisas por parte de
docentes e discentes do campus Nova Cruz;
 Incetivar a captação de recursos externos por meio de agências de fomento como
CNPq, CAPES, FUNCERN, FINEP, FUNDECI/BNB e FAPERN;
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 Ampliar a ação da Incubadora para o Fortalecimento dos Empreendimentos
Econômicos Solidários do IFRN (IFSol), na microregião do agreste potiguar;
 Ampliar as ações do Núcleo de Estudos em Prática Profissional (NEPP), afim de
melhorar a prestação de assessoria e serviços tecnológicos à comunidade;
 Aperfeiçoar a elaboração de editais de pesquisa, com a participação efetiva da
comunidade de pesquisadores internos, otimizando a forma de utilização dos
recursos;
 Apoiar a inovação tecnológica e o empreendedorismo, fortalecendo e ampliando os
projetos de incubadoras de empresas e incentivando os depósitos de patentes e a
proteção de propriedade intelectual;
 Estimular a criação de espaço de criatividade e de banco de ideias, bem como a
prospecção de novos escritores estudantes no Campus;
 Fomentar o incremento da produção acadêmica, cultural, científica e tecnológica em
no campus;
 Fortalecer a participação do campus na Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão
do IFRN (SECITEX) e Congresso de Pesquisa e Inovação da Rede Norte e Nordeste
de Educação Tecnológica (CONNEPI);
 Realizar estudos de viabilidade para sediar a SECITEX na região;
 Promover e incentivar a realização de outros eventos de âmbito institucional, dando
maior vizibilidade ao campus;
 Intensificar o diálogo do IFRN com outras Instituições que têm qualidade em pesquisa
e pós-graduação;
 Realizar ações que promovam a internacionalização dos grupos de pesquisa da
Instituição.

Extensão
 Buscar a ampliação do quantitativo de projetos de extensão no campus;
 Fortalecer o quantitativo de estudantes no mundo do trabalho por meio de parcerias
com CIEE, IEL, Programa Jovem Aprendiz e Estágios Curriculares;
 Estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e renda e
à emancipação e ao desenvolvimento socioeconômico local e regional;
 Propor conferências, seminários e cursos de extensão, em parceria com os demais
sistemas públicos de ensino e setor produtivo para discutir sobre ações e metas para
minimizar o déficit de aprendizagem e colaborar para a inserção dos nossos alunos
no mercado de trabalho;
 Apoiar a institucionalização de projetos consolidados de ações comunitárias e de
responsabilidade social;
 Aprofundar a integração da Instituição com os diversos segmentos da sociedade,
visando intensificar a política de parceria e retroalimentar os currículos;
 Articular as ações de extensão de forma a potencializar os arranjos produtivos,
culturais e sociais locais;
 Aumentar a divulgação da ação institucional, principalmente dos cursos junto à
comunidade, e em especial, ao mundo do trabalho;
 Buscar o estabelecimento de relações internacionais, propiciando o incremento de
intercâmbios por meio da participação de servidores e estudantes a outros países;
 Garantir a realização anual da Semana de Arte, Desporto e Cultura (SEMADEC) para
incentivar as ações artístico-culturais e esportivas bem como da Exposição de
Ciência e Tecnologia (EXPOTEC);
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 Incentivar a participação dos servidores em editais externos que promovam ações de
extensão;
 Buscar a realização de um evento “Festa do Ex-Alunos do campus Nova Cruz”;

Gestão de Pessoas
 Realizar avaliações periódicas sobre saúde do servidor e qualidade de vida no
trabalho;
 Fortalecer o Programa de Promoção da Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho –
QVT, viabilizando ações voltadas à promoção da saúde e da qualidade de vida dos
servidores;
 Incentivar a criação de programas e ambientes que promovam a melhoria da
qualidade de vida e do desempenho funcional dos servidores;
 Incentivar a política de segurança no trabalho no Campus;
 Apoiar a participação dos servidores em eventos artístico-culturais e esportivos em
articulação com a Diretoria de Gestão de Pessoas;
 Desenvolver pesquisa e promover ações que favoreçam um melhor clima
organizacional;
 Promover ações de capacitação visando elevar os de níveis educação formal dos
servidores;
 Fortalecer a política de afastamento de servidores em processo de formação
continuada.
 Garantir, anualmente, recursos orçamentários de custeio para a capacitação dos
servidores.
 Estimular e fortalecer os eventos de confraternização e integração entre servidores;

Comunicação
 Desenvolver campanhas educativas de comunicação interna;
 Estabelecer campanhas com a comunidade externa para divulgação dos processos
seletivos institucionais;
 Dinamizar estratégias e instrumentos comunicacionais de disseminação de
concepções, políticas, normas e planos institucionais entre servidores e estudantes.
 Fortalecer a transparência das ações institucionais e os fluxos comunicacionais com
servidores e estudantes;
 Ampliar a divulgação dos canais de acesso para realização de solicitações,
reclamações, denúncias e sugestões da comunidade externa;
 Aperfeiçoar os mecanismos e as formas de divulgação e de acesso aos cursos, em
 Estreitar articulação com pesquisa, ensino e extensão;
 Intensificar o uso das redes sociais para divulgar as atividades realizadas no âmbito
do Campus do IFRN.
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Currículo do Candidato
Nome: Allan Nilson de Sousa Dantas
Naturalidade: Fortaleza – CE
Formação: Bacharelado em Química Industrial (UFCe - 2007); Mestre em Química
Analítica (UFCe – 2010); Doutorado em Química Analítica (UFCe – 2014)
Atividades Acadêmicas e profissionais
 Professor temporário da Secretaria de Educação do Estado do Ceará (2006);
 Professor substituto na Universidade Federal do Ceará (2010);
 Professor EBTT no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio
Grande do Norte desde 2012 (Classe D - 401);
 Coordenador do Grupo de Química Analítica Aplicada – GQAA/NC/IFRN (Atual);
 Coordenador do Curso Técnico de nível médio em Química do IFRN Campus Nova
Cruz (2013 – 2014);
 Membro titular do CONSEPEX (representação coordenação curso técnico);
 Coordenador do Curso Superior de Tecnologia em Processos Químicos do IFRN
Campus Nova Cruz (2014 – 2016);
 Membro titular do CONSEPEX (representação coordenação curso de graduação);
 Diretor Acadêmico do IFRN Campus Nova Cruz (a partir de 2016).
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