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PLANO DE AÇÃO 2017 – 2021 

 

 

Candidata: Carmen Lucia Annies Gonçalves. 

Cargo: Professora de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. 

Slogan: Juntos construindo um campus melhor. 

Formação: Bacharel em Matemática e Mestre em Administração 

com Ênfase em Inteligência Emocional. 

Experiência em Gestão: Coordenadora da Coordenadoria de 

Formação Geral (2009-2010), Gerente de Ensino (2010-2011), 

Diretora Geral (2011-2012) e Diretora de Pesquisa (2012) 

 

 
Participação em conselhos e comissões: presidente da comissão de elaboração do PDI do 

campus (2009), Presidente da comissão que elaborou o projeto de criação do Núcleo Incubador 

de Empreendimentos do Ifes Campus São Mateus (2013), membro do CSPPD (2014- ), membro 

do Conselho de Ética (2015-2016) e coordenadora do projeto Criança Feliz (2014 - 2016). 

Eixo I: INFRAESTRUTURA. 

Objetivos  Estratégias 

Continuar a construção do 
prédio principal. 

Articulação política com Governo e Reitoria para garantir 
 condições para o término da obra. 

Cobrir a quadra poliesportiva 
e construir o vestiário. 

 
Elaboração do projeto e busca de recursos para a  

implantação das melhorias. 

Interligar os blocos e cobrir 
as passarelas, contemplando 

os aspectos de 
acessibilidade.  

 
Elaboração do projeto e busca de recursos  

para a implantação das melhorias. 

Criar mais áreas de vivência 
e alimentação. 

Consulta à comunidade acadêmica sobre as demandas  
por espaços de alimentação e vivência. 

Implantar os laboratórios 
 da Formação Geral. 

Definição dos espaços e aquisição de equipamentos para atender as 
demandas de ensino, pesquisa e extensão.  

Reestruturar e equipar os 
laboratórios de formação 

técnica. 

Readequação e modernização dos laboratórios para atender 
 as demandas de ensino, pesquisa e extensão. 

Ampliar o espaço e acervo 
da biblioteca. 

Ampliação do espaço e do acervo, disponibilizando áreas 
 para estudos individuais e em grupo. 

Reestruturar os setores 
administrativos. 

Consulta aos servidores para reestruturação dos setores  
de acordo com as demandas específicas. 

 

 

Eixo II: ATIVIDADES DE ENSINO 

Objetivos Estratégias 

Sistematizar os 
procedimentos das 

atividades de ensino. 

Criação de procedimentos que melhorem o desenvolvimento 
 das atividades escolares. 

Agilizar e garantir 
 os processos  

Viabilização de recursos e diminuição do tempo  
de tramitação dos processos. 
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de assistência estudantil. 

Viabilizar a participação dos 
alunos nos eventos da área 

de ensino. 

Promoção de uma cultura de valorização da participação dos alunos em 
atividades extracurriculares. 

Criar mecanismos para a 
permanência e êxito dos 

alunos, diminuindo a evasão. 

Criação de espaços de estudo e orientação aos alunos, melhorar a 
assistência e atenção aos cursos concomitantes do noturno. 

Integrar os pais e 
responsáveis às atividades 

escolares. 

Convite à participação em comissões e integração dos pais e responsáveis 
ao cotidiano da escola. 

Promover a formação 
continuada de professores. 

Levantamento da demanda de capacitação junto às coordenadorias e 
viabilização de ações para a capacitação interna e externa dos servidores. 

Garantir a verticalização do 
ensino para atender a 

demanda regional. 

Abertura de novas turmas e aprovação do Curso de Engenharia Elétrica. 

Nomear Coordenador Geral 
de Ensino. 

Implementação do organograma do Instituto. 

Fortalecer e estreitar 
relações com Grêmio 

estudantil e D.A. 

Sistematização de reuniões periódicas visando fortalecer as organizações 
discentes. 

  

Eixo III: ATIVIDADES DE PESQUISA E EXTENSÃO 

Objetivos  Estratégias 

Remodelar o plano diretor de 
pesquisas e extensão no 

campus.  

Levantamento das demandas por pesquisa e extensão junto às empresas e 
à comunidade. Identificação das potencialidades do campus para atender as 

demandas e definição das linhas de pesquisa e extensão. 

Incentivar a 
criação/consolidação dos 
grupos de pesquisa e de 

extensão do campus. 

Incentivo aos grupos envolvendo alunos, docentes e técnicos 
administrativos, para atender as demandas de pesquisa e extensão; busca 
de novos projetos que atendam ao plano diretor e workshops de pesquisa e 

extensão com presença de empresas e comunidade. 

Capacitar os servidores para 
elaboração de projetos e 

busca de fomento. 

Criação do núcleo de apoio à elaboração de projetos; formação de parcerias 
para atender às demandas; submissão de projetos junto às agências de 

fomento e empresas. 

Estruturar os grupos de 
pesquisa e extensão. 

Montar estrutura física mínima para cada grupo de pesquisa e extensão 
melhor. 

Incubadora Busca de parcerias com governo municipal, estadual e federal  
e instituições públicas e privadas. 

Empresa Júnior Suporte aos alunos para articulação com empresas. 
 

Eixo IV: GESTÃO DE PESSOAS 

Objetivos  Estratégias 

Formação Continuada dos 
Servidores. 

Levantamento da demanda de capacitação junto aos setores;  
viabilização de ações para a capacitação dos servidores. 

Buscar apoio junto com a 
comissão de qualidade de 

vida no trabalho promovendo 
medidas para melhorar as 
relações interpessoais dos 

servidores. 

Ações visando uma maior harmonia entre os setores do campus e maior 
satisfação no ambiente de trabalho. 

Gestão participativa. Reuniões regulares com os servidores,  
discentes e com o conselho de gestão. 

Implantar práticas 
sustentáveis. 

A partir de um diagnóstico inicial, montar grupos de trabalho que promovam 
soluções para questões ambientais relacionadas à energia, água e resíduos, 

além da criação de áreas verdes no campus. 
 


