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Cargo: Diretor Geral
Nome: Mário Cezar dos Santos Jr
Cargo destinado: Diretor Geral
Slogan: Valorizando Ideias,
Integrando Pessoas

Nossa Proposta de Gestão 2017-2021

Doutor em Engenharia Mecânica
Mestre em Engenharia de Produção
Engenheiro Mecânico
Desenvolvimento de Equipe
Gestão Estratégica
Gestão da Informação
Gestão de Projetos
Gestão de Processos
Empreendedorismos

Princípios seguidos
?
Empatia, sempre. Não basta sorriso close up
?
Buscamos a simplicidade, sempre
?
Sermos modelo de gestão
?
Sem patrimonialismo
?
Relacionamentos éticos, sempre
?
Política para todos
?
Gestão com ferramentas e técnicas
?
Gestão democrática participativa
?
Formamos gestores
?
Resolvemos conflitos
?
Sem intolerância e preconceito
?
Somos todos servidores
?
Fair play, sempre. Jogamos na bola e não na canela

Pilares de nossa proposta
?
Sujeito e Sustentabilidade
?
Autonomia e Integração
?
Parceria e Participação
?
Transparência e Comunicação

Sujeito e Sustentabilidade
?
Humanização dos espaços de convivência e retomada da obra principal
?
Construção conjunto do plano de capacitação anual de servidores
?
Nivelamento de estudantes ingressantes em parcerias com agentes externos
?
Capacitação interna entre servidores e com locação de carga horária no PIT
?
Implementação de sistemas de energia e água mais sustentáveis
?
Projetos transversais para fortalecimento cidadania e da sustentabilidade
?
Capacitação de servidores envolvidos em comissões de fiscalização
?
Política de recepção de novos servidores
?
Programa de monitoria custeada e voluntária para apoio ao ensino
?
Atenção às dificuldades psicológicas e sociais de servidores e discentes
?
Ampliação das áreas de esporte coletivos e individuais
?
Articulação junto a Reitoria para recursos para capacitaçação Dinter e Minter
?
Articulação junto a Reitoria para recursos exclusivos para pesquisa e extensão

Participação e Parceria
?
Planejamento estratégico e plano de desenvolvimento criado colaborativamente
?
Atuação integrada de servidores em projetos de ensino, pesquisa e extensão
?
Política de orçamento participativo na distribuição orçamentária
?
Priorização de investimentos em tecnologias educacionais para ensino
?
Distribuição de recursos de diárias entre as direções
?
Construção de parcerias externa para desenvolvimento sustentáveis
?
Construção de parcerias externa para fortalecimento da pesquisa e daextensão
?
Atualização dos projetos pedagógicos de curso conforme demandas mercadológicas
?
Participação dos docentes na escolha da metodologia de capacitação pedagógica
?
Estruturação da incubadora e de projetos empreendedores e inovadores

Autonomia e Integração
?
Plataforma virtual para interação com estagiários
?
Parcerias para priorização da contratação de estagiários do Ifes
?
Autonomia de atuação dos diretores
?
Ampliação da participação de servidores em pesquisa e extensão
?
Desenvolvimento de ações e espaço coworking
?
Ações para oferta de ensino a distância
?
Reformulação dos PPCs com vista a torná-los mais interdisciplinares e enxutos
?
Capacitação gerencial para as equipes dos projetos de extensão
?
Autonomia das coordenações na criação de cursos de especializações

Transparência e Comunicação
?
Divulgação do Ifes juntos as organizações para incrementos de ingressantes
?
Normatização da comunicação interna do campus
?
Melhoria da comunicação transversal, horizontal e vertical
?
Minimização de comunicações violentas e melhoria na resolução de conflitos
?
Banco de dados de ações de pesquisa e extensão
?
Manuais eletrônicos simplificados para orientação de docentes e servidores
?
Sistema eletrônico de registro de F002 e F003
?
Melhoria da publicização de despesas do campus e uso de diárias
?
Publicação semestral das vagas para professor substituto;
?
Divulgação e incentivo a participação no processo avaliativo institucional
?
Informatização do processo de assistência estudantil
?
Ações de incentivo a participação discente na pesquisa e na extensão

