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Plano de trabalho 

 
 

SYLVANA CARDOSO DA SILVA E ALMEIDA:- slogan - UNIR PARA 

CRESCER.- Candidata a Direção geral do Campus Poços de Caldas.  

 

Apresentação 

Sou Juiz-forana, professora de comportamento organizacional, gestão de pessoas, 
empreendedorismo, comportamento do consumidor, gestão administrativa. Técnica em 
laticínios (1993) área em que atuou como responsável técnica, encarregada e assistente 
de projetos. Administradora, especialista em engenharia da produção e mestre em 
desenvolvimento sustentável e qualidade de vida. Sua carreira docente foi iniciada no 
SENAI, seguida da admissão como servidora no IF Campus Poços de Caldas onde atua 
como coordenadora do curso técnico em administração. Atualmente como servidora pública 
federal docente, se propõe a implementar um modelo de gestão moderna e participativa, 
respeitando sempre os princípios da Administração Pública. 
 

PROPOSTA DE GESTÃO 

 
Administrativo 
 

• Promover estudos para elaboração de um novo organograma que considere as 
particularidades e a formação inicial de áreas do Campus. 

• Romper com o paradigma da gestão burocratizada, oportunizar a criação de uma 
administração participativa, descentralizada e dinâmica. 

• Implementar uma política de comunicação com vista a melhorar o clima 
organizacional. 

• Promover estudos acerca da divisão do trabalho com vistas ao equilíbrio do 
desenvolvimento organizacional. 

• Incentivar, apoiar e dar suporte a iniciativas de desenvolvimento de Empresas 
Juniores, Incubadoras de empresas e Centros de Inovação tecnológica. 

• Fortalecer a interação entre setores e áreas, considerando que são partes de uma 
estrutura que se completa e que objetiva alcançar a excelência administrativa e 
educacional. 

• Trabalhar junto a reitoria em soluções para recomposição de servidores em setores 
com maior demanda de trabalho 

• Capacitar servidores para os procedimentos burocráticos obrigatórios da 
administração pública. 

 
Ensino, pesquisa e extensão 
 

• Desenvolver projeto de redução dos índices de evasão escolar e aprimorar ações já 
existentes que envolvam articulação entre docentes, assistência estudantil e 
departamento de ensino. 

 



• Dar suporte ao docente, no intuito de melhorar a qualidade de ensino e incentiva-lo 
na construção de projetos de fomento interno e externo a fim de viabilizar a aquisição 
de estrutura para o campus e alunos. 

• Promover estudos sobre novas tecnologias de ensino e matrizes curriculares para 
os cursos com objetivo de mantê-las atuais, frente aos desafios do mundo do traba-
lho. 

• Promover estudos acerca da oferta de Ensino à Distância (EAD) a partir da identifi-
cação de boas práticas no contexto educacional. 

• Ampliar o suporte a participação de discentes e servidores em congressos, fóruns e 
seminários científicos. 

• Criar programas de melhoria da qualidade de vida no Campus. 

• Criação dos grupos de pesquisa e captação de recursos, formados por pesquisado-
res, estudantes e pessoal técnico a ser organizado em torno das necessidades de 
pesquisa aplicada, experiência e competência técnico-científicas dos profissionais 
envolvidos. 

 
Alunos 
 

• Criar mecanismos para apoiar os discentes no desenvolvimento do estágio curricular 
obrigatório e sua respectiva inserção no mercado de trabalho. 

• Fortalecer os programas de monitoria para os estudos extraclasse. 

• Aperfeiçoar as condições do setor de estágio, destinando para este, sala própria 
para melhor atendimento aos alunos e empresas. 

• Fortalecer e ampliar as parcerias entre as empresas públicas e privadas com o intuito 
de aumentar as ofertas de estágio. 

• Propor e fortalecer ações de política de assistência estudantil com vistas a proporci-
onar a permanência e êxito do aluno. 

• Fortalecer as ações do NAPNE para atendimento às pessoas com necessidades 
específicas – incentivar, mediar e facilitar os processos de inclusão educacional. 

• Realizar reuniões regulares entre DG e discentes a fim de dar maior transparência 
nas decisões do Campus promovendo a gestão participativa. 

• Apoiar e incentivar as ações do grêmio estudantil e os diretórios acadêmicos para 
os alunos do Campus. 

 
Comunidade 
 

• Promover alianças estratégicas com instituições públicas e privadas, a fim de possi-
bilitar a realização de projetos conjuntos que tragam benefícios a nossa comunidade. 

• Melhorar a articulação junto a Reitoria enquanto órgão estratégico de apoio as ativi-
dades do campus. 

• Elaborar termos de cooperação (para envio junto ao MEC) com vistas à obtenção de 
recursos adicionais frente às demandas da escola. 

• Desenvolver um plano de marketing com vista à captação de alunos e consolidação 
da marca na região de Poços de Caldas. 

• Realizar estudos em parceria com secretaria de desenvolvimento, comunidade, rei-
toria para abertura de novos cursos (presencial e EAD) que atendam as demandas 
da sociedade. 

• Divulgar os projetos de pesquisa no site com vista a ampliar o acesso e possibilitar 
a divulgação, captação de recursos e futuras parcerias. 

• Promover estudos para a viabilidade da implementação da gestão eletrônica de do-
cumentos. 


