Você quer um IFES melhor?
Vamos construir juntos!

Diretor-Geral

Aloisio Ramos da Paixão
Aloisio iniciou sua trajetória no IFES
como estudante em 1996. Em 2009
ele
retornou
como
professor
substituto no Campus Vitória e desde
2010 é professor efetivo no Campus
São Mateus, onde exerceu a função
de Coordenador do Curso Técnico
em Eletrotécnica. Possui formação
Técnica em Contabilidade (1994) e
em Eletrotécnica (2002), Graduação
em Engenharia Elétrica (2008) e
Mestrado em Energia (2016). Além
disso, trabalhou na iniciativa privada
entre 1997 e 2008.
“Sou uma pessoa comprometida
com a escola, com a educação
pública e com o processo ensinoaprendizagem. Valorizo o trabalho
em equipe e a construção coletiva.
Por isso, estou concorrendo ao
cargo de Diretor-Geral do IFES Campus São Mateus para exercer
uma gestão escolar democrática,
participativa e transparente, tendo
como
princípio
básico
a
observância dos preceitos legais."

A Gestão democrática pressupõe a
participação efetiva dos vários
segmentos da comunidade escolar
e em todos os aspectos da
organização
da
escola.
Esta
participação incide diretamente nas
etapas
de
planejamento,
implementação e avaliação. Para
construirmos um IFES melhor,
vamos formar uma equipe de
trabalho com pessoas proativas,
acessíveis e comprometidas com o
Plano de Gestão aqui apresentado.
“A escola que queremos para o
Campus São Mateus nós vamos
construir juntos. Esse é o nosso
maior compromisso.”

Para Diretor-Geral, vote
Aloisio

Plano de Ação
























Garantir uma gestão presente e atuante nos três turnos de funcionamento da escola;
Promover um ambiente de trabalho agradável através da valorização das pessoas e de suas
atividades desenvolvidas dentro do âmbito escolar;
Promover a qualidade de vida no trabalho para os servidores e colaboradores do Campus
através do fortalecimento do projeto “Qualidade de Vida no Trabalho”;
Promover a sinergia entre as Diretorias, Coordenadorias e/ou setores para alcançar
melhores resultados;
Gerir de forma transparente os recursos financeiros do Campus, conforme a legislação
vigente;
Garantir a participação da comunidade escolar nas discussões para eleger as necessidades
e prioridades do Campus;
Investir em qualificação dos servidores para atender as necessidades do trabalho e
promover a multiplicação do conhecimento adquirido em cursos e/ou treinamentos,
custeados pelo IFES;
Melhorar a comunicação interna e a comunicação do IFES – Campus São Mateus com a
comunidade externa;
Buscar meios para melhorar e ampliar a infraestrutura do Campus para aumentarmos a
oferta de vagas nos Cursos Técnicos (existentes) e ofertar novos cursos e/ou novas
modalidades de ensino (Graduação, Pós-Graduação, PROEJA-FIC e Ensino a Distância EaD);
Buscar junto com a comunidade escolar e com a Reitoria do IFES as ações necessárias
para a conclusão da obra do Prédio Principal;
Melhorar e ampliar a acessibilidade física no Campus através das ações propostas pelo
NAPNE;
Valorizar, incentivar e validar a participação das entidades de representação dos estudantes
e dos servidores nos espaços de discussão para tomada de decisões;
Buscar parcerias internas e externas ao IFES para aperfeiçoar e/ou ampliar as atividades de
ensino, pesquisa e extensão em nosso Campus;
Desenvolver atividades em parceria com as escolas estaduais, municipais, federais e
privadas de ensino, a fim de divulgar os trabalhos desenvolvidos no Campus São Mateus;
Melhorar e ampliar a divulgação dos nossos Cursos para as empresas, que atuam na
região, a fim de ampliar as oportunidades de estágios e de empregos para os nossos
estudantes;
Fomentar a pesquisa-ação e a pesquisa aplicada, a fim de garantir a sustentabilidade do
Campus e promover a eficiência energética no âmbito escolar;
Buscar parcerias e recursos financeiros (público e privado) para garantir a continuidade das
atividades desenvolvidas nos projetos de ensino, pesquisa e extensão;
Buscar parcerias e recursos financeiros para a implantação do Núcleo de Inovação
Tecnológica no Campus São Mateus;
Fortalecer as atividades artísticas e culturais através do Núcleo de Arte e Cultura no nosso
Campus;
Criar espaços adequados para o desenvolvimento das aulas práticas de Educação Física;
Buscar meios para que os nossos estudante e servidores utilizem o RU do CEUNES com
custo mais acessível;
Estabelecer uma Comissão permanente de infraestrutura para discutir, organizar e planejar
as ações estruturantes e os projetos no Campus São Mateus.

Para construirmos um IFES melhor, vote
Aloisio

