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Apresentação 

 

Eu, Alexandre Ataide Carniato, brasileiro, casado, papai da Alice e da 

Helena, nascido e residente no município de Santo Anastácio, graduado, mestre e 

doutor em engenharia elétrica, venho apresentar meu plano de gestão para 

Diretor Geral do Câmpus Presidente Epitácio, do IFSP. Ingressei no IFSP 

Câmpus Presidente Epitácio em fevereiro de 2011 como Professor EBTT. Entre 

2012 e 2014 ocupei a função de Coordenador de Pesquisa e Inovação. Participei 

ativamente de várias comissões do câmpus nos mais diversos setores. Orientei 

vários alunos em projetos de pesquisa, ensino e extensão. Prezo constantemente 

pela relação professor-aluno visando a promover um ensino de qualidade. Mais 

detalhes sobre minha trajetória acadêmica podem ser encontrados no lattes: 

http://lattes.cnpq.br/7055322379923216. 

 

Introdução 

 

Apresento-me como candidato ao cargo de Diretor Geral do Câmpus 

Presidente Epitácio. Neste documento, aponto as principais propostas e 

estratégias que pretendo desenvolver entre os anos de 2021-2024, sempre 

pautado pela transparência, participação ativa de todos os alunos e servidores no 

que concerne aos processos educacionais e administrativos. Adicionalmente, 

afirmo o compromisso de garantir e respeitar os princípios norteadores da 

administração pública: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e 

Eficiência. 

Por fim, reafirmo que meu objetivo é continuar ofertando uma educação 

pública, gratuita e de qualidade, fortalecendo a imagem e o nome do IFSP na 

região de Presidente Epitácio. Para atingir esta meta é extremamente importante 

a participação ativa dos servidores, alunos e comunidade externa, sempre 

http://lattes.cnpq.br/7055322379923216


 

respeitando a diversidade de opiniões e buscando por meio do diálogo coletivo os 

encaminhamentos para atingir o objetivo supracitado. 

A seguir, descrevo de maneira sucinta os principais pontos estratégicos a 

serem adotados para a gestão 2021-2024. 

 

 

Desenvolvimento Institucional 

 

Destacam-se como principais metas/estratégias os pontos brevemente 

elencados a seguir: 

 

✓ Divulgar, discutir e traçar estratégias/metodologias adequadas para o uso 

dos recursos financeiros destinados ao câmpus, bem como a aquisição dos 

bens materiais; 

✓ Realizar uma consulta periódica de satisfação dos servidores em relação 

às coordenadorias, de modo a criar mecanismos de melhorias contínuas 

do fluxo de trabalho;  

✓ Promover políticas para estabelecer um canal de comunicação oficial 

(newsletter) para dar ampla transparência e publicidade das discussões, 

desafios e resultados que envolvam o Câmpus Presidente Epitácio; 

✓ Buscar recursos na reitoria e/ou via emendas parlamentares para 

construção de novas salas de aulas, laboratórios didáticos e readequar 

espaços já existentes (biblioteca, salas para realização de projetos de 

pesquisa, dentre outros); 

✓ Criar políticas de incentivos para que os servidores busquem fomento de 

agências externas, tais como: FAPESP, CNPq, CAPES, dentre outras; 

✓ Fortalecer e estimular a participação efetiva de alunos e servidores em 

conselhos e comissões (CONCAM, CEICs, Colegiados); 

✓ Promover interação e conhecimento entre as funções das coordenadorias 

salientando a função e importância de cada setor; 



 

✓ Estreitar a relação com a câmara municipal, prefeitura de Presidente 

Epitácio e demais entidades; 

✓ Estimular a capacitação dos coordenadores no que se refere aos 

processos de gestão atrelados aos respectivos cargos; 

✓ Explorar as potencialidades de cursos voltados à formação de professores 

por meio da interação com servidores do IFSP; 

✓ Promover iniciativas para otimizar os fluxos internos de trabalho; 

✓ Apoiar e incentivar a capacitação contínua dos servidores; 

✓ Procurar melhorar constantemente o site do câmpus, tornando-o um portal 

atrativo para alunos, servidores e comunidade externa; 

✓ Fortalecer as ações e a divulgação das ações relativas à Comissão Própria 

de Avaliação (CPA) do câmpus; 

✓ Promover discussões para adequar a acessibilidade, leiaute e a 

organização interna dos espaços do câmpus baseando-se nas 

necessidades de alunos e servidores; 

✓ Solicitar junto a prefeitura melhores condições de sinalização, iluminação e 

pavimentação das calçadas nos arredores do câmpus; 

✓ Viabilizar espaços de convivência e bem-estar dos alunos, de modo a 

promover o estudo e o lazer; 

✓ Buscar recursos para a construção de um auditório; 

✓ Promover a elaboração de documentos interativos, do tipo, fluxogramas ou 

guias (manuais), para a tramitação de projetos de ensino, pesquisa e 

extensão, estágios, visitas técnicas, dentre outros; 

✓ Fortalecer o trabalho do Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades 

Específicas (NAPNE). 

 

Ensino, Pesquisa e Extensão 

 

✓ Adequar e estudar melhorias nos laboratórios didáticos buscando-se 

aprimorar a relação de ensino e da aprendizagem nas aulas práticas; 



 

✓ Buscar a implantação de laboratórios segundo as demandas previstas no 

PDI 2019-2023; 

✓ Estimular a participação de servidores de diferentes setores no 

planejamento e execução das atividades laboratoriais; 

✓ Readequar o número de bolsas para projetos institucionais, buscando 

atender, o mínimo de 10% de aumento por ano; 

✓ Buscar parcerias com as prefeituras dos municípios vizinhos visando 

convênios de transporte intermunicipal de alunos; 

✓ Incentivar a criação de Empresa Júnior e/ou incubadora de projetos, 

criando novas ferramentas de ensino e desenvolvimento para os alunos; 

✓ Apoiar a criação, consolidação e manutenção de entidades acadêmicos no 

câmpus; 

✓ Estimular e ampliar a participação de alunos e servidores na proposição de 

eventos, gincanas acadêmicas, show de talentos, atividades culturais, 

entre outros; 

✓ Buscar parcerias para realização de projetos de internacionalização e 

estabelecimento de memorandum of understanding com instituições do 

exterior; 

✓ Promover discussões acerca de políticas educacionais visando a 

permanência e êxito dos estudantes; 

✓ Propiciar espaços de discussão para a elaboração e submissão de projetos 

de ensino, pesquisa e extensão com caráter interdisciplinar, fortalecendo o 

potencial coletivo da instituição; 

✓ Promover a ampla divulgação das ações, dos resultados, das premiações, 

das publicações, dentre outros, provenientes dos projetos de ensino, 

pesquisa e extensão; 

✓ Fortalecer e estimular a atuação do centro de línguas (CELIN); 

✓ Criar páginas com competências especificas dos servidores para estimular 

a criação de parcerias entre o arranjo produtivo local e o IFSP; 



 

✓ Buscar parcerias pública e pública-privada, quando possível, para estimular 

a criação de vagas de estágio e estreitamento das relações para 

prospecção de projetos de pesquisa, ensino e extensão; 

✓ Estimular o potencial da cidade de Presidente Epitácio por meio da parceria 

entre o poder público municipal e o IFSP na elaboração de projetos; 

✓ Promover eventos culturais, científicos e tecnológicos buscando fortalecer 

o protagonismo do estudante neste processo educativo; 

✓ Incentivar as visitas técnicas, possibilitando aos alunos uma melhor visão 

dos ambientes de trabalho; 

✓ Estimular a criação de grupos de pesquisa no câmpus; 

✓ Ampliar a atuação dos agentes de prospecção de projetos objetivando-se 

estreitar as relações entre o arranjo produtivo local e o IFSP. 

 

Finalmente, gostaria de dizer que espero participação, discussão e 

contribuições de todos vocês para que, juntos, possamos fazer o IFSP um 

ambiente sadio, colaborativo e eficiente, lembrando-se que nosso objetivo 

principal é oferecer um ensino público, gratuito e de qualidade para toda a 

comunidade. Vamos juntos para fazer o IFSP cada vez mais forte! 

Para contribuições, dúvidas ou sugestões atreladas a este plano de gestão, 

podem me contatar via e-mail: carniato@ifsp.edu.br. 

 

Presidente Epitácio, 22 de setembro de 2020. 

 

 

Prof. Alexandre Ataide Carniato 

Candidato a Diretor Geral do IFSP – Presidente Epitácio 

mailto:carniato@ifsp.edu.br

