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Slogan: Juntos pela Consolidação!

Prezados(as), tudo bem!? Este é o momento em que o Campus terá sua primeira eleição para Diretor; um 
momento importante e democrático, onde todos os Servidores e Estudantes têm a oportunidade de escolher  
seu  dirigente.  Se  eleito,  pretendo  dar  continuidade  aos  trabalhos  de  expansão  e  investimento  em 
infraestrutura já iniciados, no sentido de consolidar nosso Campus como referência no ensino público de  
qualidade. Estou no campus Passos desde janeiro de 2012 e pude acompanhar todo crescimento que tivemos 
desde  então,  entretanto,  as  transformações  são  constantes,  fazendo  surgir  novos  desafios  e  objetivos  a  
alcançar. Tive a honra de conduzir a direção desde 2014, mas apenas graças ao bom trabalho de todos, é que 
os avanços foram se dando. Este período de gestão nos possibilitou um maior envolvimento e conhecimento, 
cujo trabalho no serviço público sempre foi feito com responsabilidade, transparência e ética, respeitando e  
cumprindo  as  legislações  que  nos  regem.  Hoje  nossa  realidade  é  outra.  Com  a  escassez  de  recursos  
orçamentários,  a busca por alternativas se torna latente.  Assim,  seu apoio é imprescindível  para,  juntos,  
continuarmos  trabalhando  na  busca  pela  consolidação  de  nosso  Campus,  como  excelência  em Ensino,  
Pesquisa e Extensão na região de Passos.

Formação e atuação Profissional

Mestre em Tecnologia Ambiental pela Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP). Especialista em Redes de 
Computadores  (UNIS-MG),  MBA em  Gestão  de  TI  (UNIS-MG),  Licenciatura  Plena  em  Matemática  
(UNINCOR),  Graduado em Ciência  da  Computação  (UNIS-MG) e  Técnico  em Eletrônica,  pela  Escola 
Estadual  Técnico-Industrial  Tancredo  Neves  (ETET).  Exerceu  a  função  de  Técnico  Eletrônica  como 
prestador de serviços terceirizados à Embratel,  Telemar,  Telefônica,  Intelig,  Light-Telecom, entre outras.  
Atuou como professor do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas das Faculdades ASMEC no  
período de 2006 a 2009, foi professor substituto do IFSULDEMINAS - Campus Inconfidentes entre 2010 e  
2011.  Em  2012  entrou  em  exercício  como  professor  efetivo  em  regime  de  dedicação  exclusiva  no  
IFSULDEMINAS - Campus Passos, desde então, atuou como coordenador do curso Técnico em Informática 
Subsequente, em seguida como coordenador de Pesquisa e Extensão e, em fevereiro de 2014, foi nomeado  
como Diretor Geral Pró Tempore. 

Fonte: http://lattes.cnpq.br/5294826067041006

PROPOSTA DE GESTÃO

• Consolidar  os  Cursos  presenciais  e  a  distância  oferecidos  pelo  Campus,  por  meio  de  reuniões 
periódicas com suas representações, discutindo melhorias e demandas (novas vagas de servidores, recursos e  
infraestrutura), buscando sempre a excelência no ensino.
• Investir em infraestrutura e equipamentos para salas de aula, laboratórios e ampliação do acervo 
bibliográfico.
• Viabilizar auxílio financeiro (bolsas) para o programa de monitoria.
• Ampliar  o  programa  de  capacitação  de  estudantes  para  a  internacionalização  e  fomentar  o  
intercâmbio de estudantes e profissionais.

http://lattes.cnpq.br/5294826067041006


• Apoiar a participação de Servidores e Estudantes em congressos e publicações científicas.
• Apoiar a participação de Estudantes em eventos acadêmicos, olimpíadas e visitas técnicas.
• Apoiar a realização de eventos esportivos, científicos e artístico culturais no Campus. 
• Apoiar a formação de grupos de estudo, pesquisa e inovação.
• Fomentar projetos de extensão, pesquisa e inovação.
• Fortalecer a Revista Eixos Tech, através de apoio à iniciação científica com bolsas.
• Estruturar  o  Escritório  Local  de  Inovação  e  Transferência  de  Tecnologia  (ELITT)  e  apoiar  a  
coordenação nas ações pertinentes à implantação da cultura de inovação tecnológica e outros.
• Viabilizar local, estruturar e criar a Incubadora de Base Tecnológica (INCETEC – Campus Passos).
• Apoiar e estruturar as Empresas Júniores, formalizando novas parcerias, a exemplo da ADIF.
• Intensificar a integração do Campus por meio de parcerias e convênios com entidades e órgãos 
públicos/privados para o desenvolvimento de ações de Ensino, Pesquisa e Extensão.
• Adequar  e  estruturar  os  espaços  e  ambientes  de  convivência  dos  estudantes  (áreas  de  lazer, 
poliesportivo e outros).
• Fortalecer e apoiar a prática de esportes individuais e coletivos através de bolsas para apoio técnico  
especializado.
• Viabilizar  auxílio  financeiro/bolsa-atleta  para  os  Estudantes  que  participem  de  treinamentos 
esportivos.
• Implantar uma academia de musculação e treinamento físico no ginásio poliesportivo.
• Incentivar  a  participação  da  comunidade  interna  e  externa  através  de  projetos  de  extensão  e 
utilização do Complexo Esportivo da Paineira.
• Apoiar a Comissão de Qualidade de Vida na promoção de atividades de saúde, culturais e esportivas  
voltadas aos Servidores e Apoiadores terceirizados.
• Incentivar e apoiar a capacitação de Servidores.
• Promover palestras e treinamentos (oficinas, workshops e outros) para Estudantes e Servidores.
• Apoiar o NAPI, NIPE, NAPNE, CQV, CIS e CPPD no desenvolvimento de suas atividades.
• Elaborar e implantar projeto de identificação visual para sinalização de salas, setores e laboratórios.
• Implantar sistema de monitoramento por câmeras e sistema antifurto na biblioteca e laboratórios.
• Implantar sistema de captação de água de chuva em todos os blocos do Campus e realizar estudo 
técnico-econômico para perfuração de poço artesiano.
• Efetivar o calçamento pleno das vias internas, reformar o contrapiso do pátio (estacionamento) e  
ampliar o número de vagas para automóveis.
• Disponibilizar  estacionamento para motocicletas dos Estudantes no interior do Campus e buscar 
alternativas de ampliação de estacionamento, promovendo a segurança de todos(as).
• Apoiar e fortalecer os serviços de TI de acordo com os objetivos estratégicos e de expansão do  
Campus.
• Apoiar e estruturar os setores administrativos para melhor atendimento à demanda crescente.
• Implantar  sistemas  para  melhor  atendimento,  controle  e  gerência  de  serviços  internos  como 
requisições de viagem e reservas de veículos, solicitação de serviços terceirizados, solicitação de materiais  
de almoxarifado, controle de utilização do ginásio e auditório e outros.
• Viabilizar garagem/cobertura para ônibus e van.
• Instalar cobertura no acesso de pedestres na entrada do campus, no acesso à biblioteca, refeitório e  
blocos pedagógicos.
• Estruturar  a  execução  de  Serviços  Terceirizados  e  ampliar  o  atendimento  de  acordo  com  as 
necessidades do Campus.
• Buscar  recursos  para  construção e  ampliação de estrutura  pedagógica para  atender  as  seguintes  
necessidades: salas individuais para Coordenação de Ensino, Pesquisa e Extensão e Coordenações de Cursos;  
gabinetes para docentes; sala de reunião; nova copa, sala para recreação (ambiente para qualidade de vida do 
servidor); sala de Coordenação ELITT; sala Laboratorista de Informática e de audiovisual; sala para NAPNE 
e AEE; salas para empresas júniores e ambiente para incubadora de empresas.


