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MANDATO 2018-2022

Plano de trabalho

Nome do candidato: Professor João Paulo Martins 

Cargo a que concorre: Diretor Geral do Campus Pouso Alegre

Slogan: “Somos mais IF”

Apresentação (cargo e formação):
Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico formado em Química, Mestre e Doutor
em Agroquímica – Área de Concentração: Físico – Química pela UFV. 

PROPOSTA DE GESTÃO

Eixo infraestrutura:
1- Construção do Centro de Esporte, Cultura e Lazer para o desenvolvimento de atividades de recreação e
interação social. Este espaço contará com quadras poliesportivas, sala para e – sports, teatro (com sistemas
de iluminação, projeção e som), rádio IF, auditório mais amplo, sala de música, sala de dança, praça de
vivência e lanchonete. Os Centros Acadêmicos, Grêmio e a Associação Atlética Acadêmica contarão com
espaço próprio para desenvolvimento de suas atividades. 
2- Construção do Centro de Ensino a Distância e novas salas de aula para atender as demandas educacionais
do Campus e expandir o ensino a distância com excelência.
3- Construção do Prédio para abrigar as dependências e os laboratórios do curso de Engenharia Química,
bem  como  os  laboratórios  de  Matemática,  Física  e  Biologia  a  fim  de  atender  a  todos  os  cursos  de
licenciaturas, bacharelados e técnicos do Campus.
4- Criação do laboratório de línguas para atender o Ensino de Português, Inglês e Espanhol.
5- Ampliação da Biblioteca Paulo Freire com a criação de sala digital para consultas on – line do acervo,
mais salas de estudo individual, em grupo e zonas para leitura com ambiente diferenciado.
6- recursos audiovisuais e melhoria do conforto térmico em todas as salas de aulas, aquisição de armários
para os discentes guardarem seus materiais. 
7- Criação de gabinetes para todos os Docentes e de uma central de impressão.
8- Ampliação de áreas de acesso aos campus, com cobertura entre os prédios para os pedestres e acesso
diferenciado a pessoas com necessidades especiais. Demarcação de áreas destinadas a pedestres e veículos.
Sinalização adequada no Campus. Criação de áreas destinada a bicicletas. 
9- Desenvolvimento do Projeto paisagístico do Campus com criação de áreas verdes.
10- Ampliação da TI com mais servidores e implementação de novas tecnologias em informática.
11- Criação de um espaço adequado para que ocorram as aulas voltadas para a construção civil (técnico em
edificações e engenharia civil).
12- Construção de um sistema para armazenamento e distribuição adequada de água para o Campus.
Plano de Desenvolvimento do Campus: Processos e Qualidade de vida no trabalho 
1- Implementação da política de qualificação setorial visando a melhoria do atendimento. Organização do
fluxo de capacitação quinquenal para que os servidores possam se afastar para qualificação.
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2- Melhoria dos processos do Campus com a implementação de sistemas de autoatendimento – Objetivo:
Automatização  de  processos  de  empréstimo  de  livros  (BBT),  geração  de  documentos  estudantis  e
rematrículas  totalmente  on-line  (Secretaria),  sistemas  de  gerência  de  laboratórios,  atendimento  com
protocolos digitais em todos os setores gerenciamento eletrônico de patrimônio e estoque de consumíveis.
Estas  ações  contribuirão  efetivamente  para  a  geração  de  indicadores  sobre  a  melhoria  dos  serviços
executados pelo Campus.
3- Democratização da gestão no processo de aplicação de recursos do Campus e na escolha de chefe de
setores levando em consideração as habilidades de cada pessoa.
4-  Implementação  da  ginástica  laboral  e  materiais  de  trabalho  que  promovam o bem-estar  e  saúde  do
servidor.
5- Implementação do sistema unificado de compras para a divisão de responsabilidade com outros Campi
melhorando a eficiência  de processos.  Melhor  distribuição das  atividades de fiscalização de contratos e
comissões. Criação do plano de manutenção programada do patrimônio do Campus com editais específicos
para esta finalidade em pronto atendimento.
6- Estimular a criação da Associação de Servidores do Campus Pouso Alegre.
7-  Promover  a  geração  de  recursos  financeiros  próprios  aproveitando os  laboratórios  para  prestação  de
serviços a comunidade externa.
8- Melhoria da alimentação no Campus e preços mais acessíveis aos estudantes de graduação e técnicos
subsequentes. Avaliação constante dos serviços pela comunidade.
9- Formação do núcleo de elaboração de processos para que os Técnicos em Assuntos Educacionais possam
colaborar e melhorar cada setor do Campus.
Ensino, Pesquisa, Extensão, Lazer e cultura
1- Expansão do EAD através de acordos  com as prefeituras da região e a secretaria estadual de educação.
2- Alteração das resoluções que regem o Ensino Integrado para maior liberdade e flexibilidade no processo
educacional, diminuição do número de avaliações e de disciplinas simultâneas, e implementação de novas
experiências de ensino e integração de disciplinas.
3- Implementação do Cartão “Propedu”,  com recursos discricionários da direção,  para financiamento de
pequenos projetos de pesquisa e fortalecimento de ações na Semana de Ciência e Tecnologia do Campus
melhorando a pesquisa e incentivando a participação da comunidade.
4-  Consolidação  do  Programa  de  Acesso,  Permanência  e  Êxito  destinando  parte  dos  recursos  para
contratação de bolsistas de monitoria e tutoria. Ampliar os programas de assistência estudantil.
5-  Implementação do sistema de avaliação de disciplinas para que o professor passa tenha um “feedback” de
suas atividades e,  consequente melhoria  da pesquisa e aumento da participação o processo de ensino –
aprendizagem.
6- Criação do Espaço  “Imagine” que une  empresas juniores, incubadora de empresas e um espaço para
produção de protótipos destinado a todos os cursos para exercício de atividades de pesquisa e extensão.
7- Contratação de Profissionais AEE para auxiliar Discentes com necessidades especiais e apoio ao NAPNE
para consolidar as ações de atendimento as pessoas com necessidade especiais.
8- Criação da coordenação do núcleo propedêutico do curso integrado para articulação e promoção de ações
que possam melhorar o processo de ensino - aprendizagem. 
9- Incentivo e ampliação de visitas técnicas, científicas e culturais aos discentes.
10- Estudo de viabilização e implementação de até 20% no formato EAD nos cursos presenciais.
11- Ampliação dos horários de atendimento na academia, promoção de atividades desportivas entre cursos,
apoio aos grupos para participação de de competições e ampliação dos espaços de esportes  no Campus.
12-  Apoio  a  eventos  culturais  que  possam  ter  a  participação  da  comunidade  externa.  Contratação  de
profissionais para ministrar aulas de dança, canto e  instrumentos musicais. 
13- Incentivo a formação de grupos para elaboração de projetos para captação de recursos externos.
14- Proposição de calendários diferenciados para cada nível de ensino.

No dia da eleição é necessário apresentar um documento com foto para votar!
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