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              A motivação para participar dessa candidatura surgiu a partir de uma

conversa com um grupo de estudantes. Uma discussão acerca de algumas

questões do dia a dia da instituição, do contexto atual das Atividades Pedagógicas

Não Presenciais (APNP), dificuldades, problemas em algumas disciplinas e em

alguns encaminhamentos acadêmicos. Neste sentido, o sentimento de poder

auxiliar de alguma forma levou o Professor Ricky Villas Boas a dividir essa questão

com outros colegas. A consonância de certas perspectivas, bastante próximas do

entendimento de que a instituição passará por um período de muitos desafios,

somado a iminência de uma candidatura única à Direção do câmpus Pelotas,

alavancou a possibilidade da proposição de uma candidatura. Ou seja, escutar um

grupo de estudantes, ouvir seus anseios e suas fragilidades, proporcionou

constituir essa candidatura, construída por entre conversas e argumentações, que

culminaram na composição deste grupo, hoje articulado por um eixo condutor: a

escuta sensível.

                       As propostas aqui apresentadas têm como objetivo central construir uma

prática de gestão que priorize, considerando este período pandêmico e o futuro

pós-pandêmico, o planejamento e a resolução de problemas em grupo, com e

respeito aos tempos e singularidades de cada segmento do câmpus.

                       A equipe que compõe o nosso grupo atende a um perfil estabelecido, que

considera a ética, a trajetória profissional, e sobretudo valoriza as relações

interpessoais. Uma equipe com formação adequada para atuar em um contexto tão

delicado, como o que nos encontramos, que pela soma de seus talentos e

expertises, podem contribuir com ações importantes de resistência no cenário que

estamos vivendo. 

               Como não podemos nos encontrar fisicamente, criamos nossa página de

divulgação das propostas, tanto no Instagram como no Facebook

(https://m.facebook.com/Vamosdeboas_-101310928721886/ e

https://www.instagram.com/vamosdeboas_/). Neste material, organizamos

pequenos textos, além de alguns vídeos, que te dizem um pouco acerca das nossas

posições de gestão, e dimensionam algumas linhas que pretendemos traçar como

metas. 

                No sentido, de que a escuta é necessária e que a voz de cada um(a) nos é

cara, criamos um canal de comunicação, pelo qual a comunidade acadêmica pode

nos enviar questionamentos, pelo e-mail perguntedeboas@gmail.com. Um modo de

cada um(a) perguntar, para que juntos(as) possamos responder. 

                    Para que tenhas uma ideia do que pensamos, do que pactuamos enquanto

coletivo de uma futura gestão, apresentamos um compêndio das proposições

divulgadas em nossas redes sociais, muitas delas resultado deste processo de

interação com a comunidade do Câmpus Pelotas.

https://m.facebook.com/Vamosdeboas_-101310928721886/
https://www.instagram.com/vamosdeboas_/
mailto:perguntedeboas@gmail.com
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1     Construir, dar continuidade e aprimorar modelos e estratégias alternativas para

as atividades de ensino, considerando as especificidades dos cursos e áreas, e com

a real participação da comunidade (servidores/as, terceirizados/as,

estudantes/pais);

2     Modelar um plano de ação estratégico, flexível e realista para o cenário atual e

futuras etapas no pós-pandemia;

3 Manter um diálogo permanente com professores/as, técnicos/as

administrativos/as e alunos/as, bem como a transparência nas ações;

4 Fortalecer ações, projetos e atividades que favoreçam as diferentes

concepções/percepções de cultura, compreendendo que cultura está pautada na

diferença, na diversidade e na pluralidade;

5  Propor uma agenda permanente de escuta da comunidade acadêmica –

alunos/as e servidores/as, com período específico na programação do Diretor-Geral

e Assessor da Direção-Geral, que oportunize uma comunicação direta do gabinete

da direção com a comunidade escolar;

6     Desenvolver propostas educacionais inclusivas, a partir de ações conjuntas com

os núcleos do Câmpus;

7   Investir e reconhecer os espaços e as ações de reflexão, suporte, incentivo,

engajamento educativo, social, político, econômico e cultural que os núcleos

constituem no espaço institucional, promovendo, ampliando e construindo

parcerias que acolham a diferença e a diversidade em nosso câmpus e com os

demais que compõem o IFSul;

8     Aproximar os Núcleos da Diretoria de Pesquisa e Extensão e do Departamento
de Aprendizagem, Permanência e Êxito do Câmpus Pelotas, com o propósito de
promover ações integradas de formação, de sensibilização, de acolhimento e de
orientação sobre as temáticas que abrangem a diversidade e a diferença;

9     Potencializar o uso das tecnologias de informação e comunicação, com suporte
técnico e pedagógico, à altura do desafio atual, imposto pela pandemia e para além
dela;

10   Fomentar uma TI Verde através do uso consciente dos recursos de tecnologia
da informação, visando contribuir para a redução dos impactos ambientais e,
consequentemente, para uma redução de despesas orçamentárias;
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11    Efetuar, a partir de demandas específicas dos cursos do câmpus Pelotas, ações

de formação docente continuada, acerca do uso didático-pedagógico dos recursos

tecnológicos disponíveis;

12   Oferecer cursos de qualificação e atualização aos/às servidores/as, a partir das

demandas expostas pelos/as servidores/as e necessidade dos diferentes setores,

destinando orçamento específico para esse fim, incentivando a qualificação

profissional dos/as servidores/as;

13  Proporcionar, com periodicidade mensal, momentos e espaços de formação

docente entre pares, permeados por ciclos de reflexão e diálogos com os problemas

da prática;

14 Retomar as oportunidades de criar Encontros Online Locais/Regionais/Nacionais

de Professores(as) por Especificidades de Cursos/Áreas. Encontros nos quais

práticas pedagógicas exitosas, tecnologias educacionais relacionadas e dinâmicas

curriculares e/ou trabalho possam ser compartilhadas entre os(as) docentes dessas

instituições promotoras da Educação Profissional e Tecnológica, garantindo as

dinâmicas de certificação necessárias a cada caso;

15 Desburocratizar os processos de solicitação/participação de docentes do

câmpus Pelotas em eventos (Congresso, Colóquio, Feira, etc.), permitindo, assim,

que, com fomento parcial da instituição, busque sua atualização em conhecimentos

de sua área de atuação, mesmo que não esteja atuando em projetos de pesquisa;

16 Priorizar a capacitação dos(as) servidores(as), investindo em cursos de alto

renome e qualidade na modalidade online, evitando o custo de diárias e passagens,

concentrando o investimento no valor do curso, viabilizando a capacitação do(a)

servidor(a);

17  Mapear os processos da DIRAP, buscando otimizá-los, dando transparência aos
trâmites, indicando o fluxo administrativo;

18  Garantir a visibilidade das ações administrativas, promovendo a publicidade dos
atos, contribuindo com a transparência das despesas públicas;
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19    Criar canais permanentes de diálogo entre o Departamento, coordenadores/as,

professores/as e estudantes dos cursos de Graduação e de Pós-Graduação para a

detecção de problemas e busca de soluções em conjunto;

20 Articular ações conjuntas que perpassem o Ensino Médio Integrado, a

Graduação e a Pós-graduação, com investimento em parcerias que fortaleçam,

qualifiquem e subsidiem uma educação pública de qualidade;

21  Promover um diálogo constante e efetivo com todos os setores do câmpus,

acolhendo as críticas e sugestões, primando pela interação entre a gestão e a

comunidade acadêmica;

22   Valorizar o conhecimento discente, instituindo a figura do/a monitor/a para as

disciplinas da Formação Geral, reconhecendo e estimulando aqueles/as alunos/as

que possam auxiliar seus pares por meio de uma aprendizagem horizontal,

agregando assim uma formação complementar;

23  Dar apoio estrutural aos cursos de Graduação e de Pós-Graduação para que,

reduzindo a sobrecarga sobre os/as coordenadores/as, possam desempenhar suas

atividades de coordenação pedagógica de modo mais saudável;

24   Respeitar os tempos e singularidades de cada curso e área, de cada modalidade

de ensino, na definição das instruções normativas, com base no binômio

“Diversidade & Flexibilidade”, de acordo com os parâmetros legais vigentes;

25   Estimular as parcerias entre disciplinas afins em diferentes cursos, viabilizando

a oferta conjunta das disciplinas através de Matriz de Equivalência;

26   Buscar alternativas viáveis e realistas para o suporte técnico-pedagógico aos/às

servidores/as da Formação Geral, através de ações engajadas de pesquisa e

parcerias interinstitucionais, que permitam a construção de grupos (equipes

multidisciplinares) articulados de suporte composto por estagiários/as (das

licenciaturas e de parcerias interinstitucionais), mestrandos/as, doutorandos/as,

bolsistas, professores/as pesquisadores/as, todos/as alinhados/as com a

Coordenadoria de Apoio Pedagógico (COAP), ligadas ao Departamento de

Aprendizagem, Permanência e Êxito;

27    Ampliar a capacidade da COAP, aliando a experiência do setor com a utilização

da expertise e a atuação de pesquisadores/as, mestrandos/as, doutorandos/as do

próprio Câmpus;
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28   Propor e desenvolver ações de ensino, pesquisa e extensão, de forma articulada

com as Diretorias, que agreguem benefício às ações educativas no campus e

produzam práticas de inovação pedagógica;

29  Investir em parcerias com os/as pesquisadores/as da instituição e parcerias

interinstitucionais que viabilizem ações afirmativas de ensino e de extensão; 

30  Construir Projetos Estratégicos Institucionais que perpassem os três eixos –

Ensino X Pesquisa X Extensão – a partir da captação de projetos e experiências que

já existem no Câmpus e que têm potencial para a qualificação do fazer pedagógico

e para a promoção de ações de extensão;

31 Construir uma rede de apoio e de orientação que acolha as demandas

institucionais, buscando alternativas em conjunto, orientando a resolução de

dificuldades enfrentadas, especialmente no que se refere aos trâmites burocráticos

e execução de projetos de ensino, de pesquisa e de extensão;

32  Reconectar as relações com toda a comunidade, reaproximando egressos e

buscando novos parceiros. Consolidando parcerias com egressos do Câmpus

Pelotas que desejem retribuir a formação que lhes foi propiciada através de ações

solidárias, de forma prática e dinâmica, mobilizando ações de cunho social;     

33   Mapear, de forma sistêmica e permanente, as causas e motivos que levaram

os/as alunos/as a se evadirem ou ficarem retidos/as, propondo ações de redução da

taxa de evasão/retenção; 

34   Propor Editais de Indução para Projetos Institucionais de apoio à aprendizagem,

permanência e êxito estudantil, a partir de indicadores internos que viabilizem

ações de Extensão e de Pesquisa, articulando-as ao Ensino, contemplando ensino

técnico, graduação e pós-graduação, e envolvendo toda a comunidade acadêmica;

 

35  Criar grupos para o suporte técnico-pedagógico, como forma de buscar

alternativas viáveis e realistas para o apoio aos/às docentes, através de ações

engajadas de pesquisa e parcerias interinstitucionais, constituídas por equipes

multidisciplinares articuladas de suporte, compostas por estagiários/as (das

licenciaturas e de parcerias interinstitucionais), mestrandos/as, doutorandos/as,

bolsistas, professores/as pesquisadores/as, todos alinhados/as com a

Coordenadoria de Apoio Pedagógico (COAP), ligadas ao Departamento de

Aprendizagem, Permanência e Êxito.
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Equipe Diretiva 

DANIELE  BORCHARDT  VEIRAS

Chefia do Departamento
de Formação Geral

ULISSES  LYRA  DOS  SANTOS

Chefia do Departamento
de Ensino Técnico de
Nível Médio

IGOR  RADTKE  BEDERODE

Chefia do Departamento
de Aprendizagem,
Permanência e Êxito

RAFAEL  DE  SOUZA  VELASCO

Chefia do 

Departamento de
Administração

RICARDO  BANDEIRA  DE  FREITAS

 

Chefia do Departamento de
Tecnologia da Informação

SILVIA  ELENA  KOTH  SEDREZ

Diretoria de 

Administração e 

Planejamento

RENATO  EMILIO  DA  SILVEIRA  TADDEI

 

Chefia do Departamento de
Manutenção da Estrutura

RUTH  REJANE  PERLEBERG  LERM

Chefia do Departamento
de Ensino de Graduação
e de  Pós-Graduação

RÓGER  ALBERNAZ  DE  ARAUJO

Assessoria da 

Direção-Geral
FABIANA  CELENTE  MONTIEL  

Chefia de Gabinete
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Direção-Geral

LUIS  OTONI  MEIRELES  RIBEIRO

Diretor de Ensino

BÁRBARA  HEES  GARRÉ

Diretoria de Pesquisa e
Extensão



A prioridade é
a vida!

Vídeo de apresentação
do candidato e sua

equipe:

#praDiretor
Vamos 

DeBoas

Vídeos de Rodas de
Conversa, sobre

questões inerentes ao
Câmpus Pelotas:

E vamos de boas!

https://www.youtube.com/watch?
v=tLTZ4d9gFb4

https://www.youtube.com/watch?
v=StFfTM9bK2I

https://www.youtube.com/watch?
v=5oumbbV3LJA


