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Proposta de Gestão para o Ifes – Período 2017-2021
“O diálogo cria base para colaboração” (Paulo Freire). Em sintonia com esse pensamento, a gestão será 

conduzida pelos seguintes princípios:

1 - Humanização, vivência e convivência na base de todo o projeto institucional.

2 - Equidade na gestão das pessoas e dos recursos institucionais. 

3 - Formação continuada dos servidores.

4 - Foco nas aprendizagens, nas necessidades e no sucesso dos estudantes.

5 - Gestão participativa, democrática e transparente, com agilidade e eficiência.

6 - Integração e equilíbrio entre ensino, pesquisa e extensão.

7 - Estímulo ao empreendedorismo e à inovação.

8 - Infraestruturas arquitetônicas e tecnológicas de excelência.

9 - Aliança com a sociedade na defesa do Ifes e dos Institutos Federais.

10 - Compromisso com a transformação social, a sustentabilidade e o desenvolvimento regional.

Esta proposta de gestão é um convite para que servidores e estudantes do Ifes participem da 

construção coletiva e dialógica de um projeto maior: o Ifes que queremos. Para isso, a seguir apresen-

tamos ideias, pontos de partida para uma obra que será de todos. Ao longo da campanha, receberemos 

contribuições que vão compor o detalhamento deste Plano de Ação e que levaremos adiante na elabo-

ração do Planejamento Estratégico 2018-2022.

Participe! Envie sua contribuição em um dos nossos canais: 

www.jadirifes.com.br / ifescomvivencia@gmail.com / facebook.com/jadirifes

EIXOS
Em cada eixo e cada tópico, as propostas ainda estão em construção, por meio do diálogo com toda a 

comunidade do Ifes. Contribua!

• Propostas para as pessoas: “Viver e compartilhar a experiência Ifes”
Para os servidores: Ampliar as oportunidades de capacitação e qualificação para todos os servidores, 

especialmente pela oferta de cursos de graduação, mestrado e doutorado. Defender planos de carreira 

com valorização salarial da formação continuada. Capacitar lideranças para gerir pessoas, mediar 

conflitos, promover a participação na gestão e harmonizar equipes de trabalho. 

Apresentação do candidato:
• Cargo: Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, Titular

• Formação: Técnico em Mecânica (ETFES, 1977), Professor Licenciado em 

Técnicas Industriais (UFES, 1982), Mestre em Ciência da Educação (UFRRJ, 

2005) e Doutor em Produção Vegetal (UENF, 2014). 

CV Lattes: http://lattes.cnpq.br/3065941054514014
Slogan de campanha: Ifes com vivência
Nome do candidato: Jadir José Pela
Cargo a que se destina: Reitor do Ifes

Foto do candidato:

Campanha Jadir Reitor
Plano de Ação Ifes 2017-2021



• Para os estudantes: Oferecer uma experiência educacional centrada no desenvolvimento da autono-

mia, do protagonismo e da esperança ativa por um futuro melhor. Aumentar e diversificar a assistência 

estudantil para além dos auxílios financeiros, contemplando as peculiaridades de cada campus. 

Fomentar o empreendedorismo educacional, social, cultural e tecnológico. Dar suporte institucional 

aos eventos estudantis de caráter político, social, científico, tecnológico, cultural, artístico e desportivo. 

Oportunizar a representação estudantil em todos os colegiados da instituição. 

• Para toda a comunidade: Fortalecer a democracia participativa. Promover a integração social e 

profissional na instituição. Promover a inclusão social e produtiva dos egressos. 

Propostas para os recursos: “Simbolizar a excelência em educação pública e gratuita”
• Orçamento institucional: Melhorar os indicadores institucionais que geram a captação de recursos do 

Orçamento da União. 

• Recursos complementares: Captar recursos por meio de projetos em parceria com parlamentares, 

entes de governos, de setores produtivos e entidades associativas. Ampliar a atuação da Facto como 

fundação de apoio do Ifes.

• Infraestrutura: Ampliar, com equidade, a infraestrutura dos campi. Melhorar a infraestrutura exis-

tente com foco na qualidade do trabalho. Iniciar a construção de uma sede definitiva para a Reitoria. 

Privilegiar os recursos de fomento à CT&I e de parcerias público-privadas na implantação das 

infraestruturas da Reitoria, da Fábrica de Ideias, do Parque Tecnológico, etc. 

• Tecnologias de Informação e Comunicação: Alçar a estratégia de TI ao patamar de transformação 

digital das atividades-chave e do trabalho cotidiano no Ifes, integrando sua governança com o ensino, a 

pesquisa, a extensão e a gestão.

• Bibliotecas e outros repositórios de documentos: Oferecer bibliotecas plurais (acervos físicos e digi-

tais), acessíveis e inclusivas. Aumentar a transparência de informações da gestão. 

Propostas para os processos de trabalho: “O Ifes como organização inteligente e humana”
• Democracia: Organizar os processos de gestão de forma participativa. Aumentar a transparência e a 

participação nas reuniões do Conselho Superior e de outros colegiados sistêmicos.

• Trabalho: Viabilizar ambientes virtuais para o teletrabalho. Automatizar processos repetitivos. 

• Gestão: Implantar a Reitoria Itinerante para ouvir as pessoas, dialogar com a comunidade e 

fortalecer as ações em rede. Estabelecer governanças sobre temas de gestão com a participação de 

todos os segmentos interessados nos serviços finais que chegam à comunidade.

• Papel da Reitoria: Promover o trabalho em rede com os campi do Ifes e deste com outras instituições. 

Sistematizar padrões e procedimentos da instituição.

• Comunicação social: Aumentar o diálogo interno e a interação do Ifes com as pessoas, as comuni-

dades e a sociedade. 

Propostas para os serviços educacionais: “O quê e como fazemos define nossa identidade”
• Educação profissional, científica e tecnológica: Integrar ensino, pesquisa e extensão em todos os níveis educa-
cionais. Centrar as aprendizagens na solução de problemas e na realização de projetos.
• Ensino: Aumentar a integração entre teoria e prática nos currículos como identidade do Ifes. Verticalizar a 
oferta educacional em todos os campi. Aumentar a oferta de educação a distância. Sintonizar a educação de 
jovens e adultos com os saberes e as necessidades dos educandos.
• Pesquisa: Fortalecer a pesquisa aplicada como identidade do Ifes. Trazer a pesquisa para o cotidiano de todos 
os estudantes. Apoiar os grupos de estudo informais e as equipes de projetos vinculados às disciplinas e para 
além delas.
• Extensão: Fomentar o protagonismo estudantil nas ações de extensão, em articulação com as atividades com-
plementares dos cursos. Fortalecer a extensão tecnológica como identidade do Ifes. Valorizar a extensão comu-
nitária.

Propostas para os resultados institucionais: “Vivência e convivência para conquistar nossos sonhos”
• Consolidar a identidade do Ifes.
• Ser referência em gestão humanizada.
• Contribuir para a expansão da educação profissional e superior no território capixaba.
• Buscar a liderança nacional nos rankings de educação, ciência e tecnologia.
• Buscar o IGC 5 para os cursos e o conceito institucional 5 do INEP para as graduações.
• Buscar a melhoria dos conceitos da Capes para os programas de mestrado.
• Implantar doutorados.
• Implantar infraestruturas de pesquisa e de extensão em todos os campi.
• Aumentar a captação de recursos de agências de fomento.
• Produzir conhecimento ao encontro das demandas da sociedade e do mundo do trabalho.


