
  



INTRODUÇÃO 

COMUNIDADE DO IFSUL – CÂMPUS SAPIRANGA! 

Apresento aqui as propostas de ações que pensamos que podem desenvolver as 

potencialidades do câmpus com técnica, ciência, humanização e democracia. Humanizar 

o câmpus tornando-o um lugar onde as pessoas, estudantes, pais, servidores, 

terceirizados queiram estar ainda mais e que sobretudo tenham orgulho de fazer parte.  

O Campus Sapiranga deve ser PARA e DE TODOS. A  inclusão tem papel 

importante e fortalecedor para de fato consolidar o campus como espaço de educação 

pública, gratuita e de qualidade para TODOS.   

Ressalto alguns aspectos que devem ser levados em conta ao ler essas propostas: 

a ideia de gestão democrática, o desenvolvimento das identidades de cada curso e do 

campus, o fortalecimento  do Ensino Médio Integrado e a busca pela verticalização dos 

cursos no campus - licenciatura, engenharia, tecnólogo, pós-graduação. É urgente 

pensar junto com todos os agentes do campus essas questões sobre o futuro do 

campus, formando assim uma política de campus e não apenas de gestão. 

Nos próximos parágrafos descrevo algumas ideias que desejo discutir com todos 

os estudantes e servidores do campus Sapiranga, lembrando sempre a centralidade no 

estudante, nossa principal razão de existir! 

Vamos juntos POR UM CÂMPUS SAPIRANGA AINDA MELHOR! 

 

Professora Marta Tessmann 

Candidata à Diretora do IFSul – Câmpus Sapiranga  

 

  



  



 

DIREÇÃO-GERAL 

PROFESSORA MARTA HELENA TESSMANN 

Mãe de três filhos lindos - Mariana, e dos gêmeos Pedro e Rodrigo. Pelotense de 

berço. Filha de professora e contabilista. Professora desde 1996, trabalhou em cursinhos 

de língua inglesa, escolas particulares, municipais, estaduais e no então CEFET. Foi 

professora substituta na UFPEL e deu aulas na UCPEL também. 

Durante seu tempo de trabalho na rede municipal teve a oportunidade de ser vice-

diretora da maior escola com mais de 500 alunos. Graduada em Letras, Mestrado e 

Doutorado em linguística aplicada com ênfase em psicolinguística. Fez doutorado 

sanduíche na Escócia.  

Dentro do IFSul, desde 2014, está no 4° cargo de gestão: COPEX, Chefia de Ensino, 

Coordenadora do ProfEPT e Coordenadora do Curso de Eletromecânica. Participou 

ativamente, e participa ainda, de vários núcleos, DAI, NIDI e comissões: implementação 

da Especialização, Licenciaturas, COE CONSUP, organização de eventos, Vice 

Coordenadora do Comitê de Ética do IFSul. Mora em Sapiranga e pretende permanecer 

aqui até sua aposentadoria.  



 

CHEFE DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

PROFESSORA JULIANA CARDOSO PEREIRA 

Filha única da Dona Maria Janeti e do Seu Olavo Antônio. Nascida e criada na vila 

Gotuzzo em Pelotas-RS. Sua vida acadêmica construída na escola pública, gratuita e de 

qualidade, do ensino fundamental ao doutorado. De estudante do Curso Técnico 

Subsequente em Telecomunicações do IFSul (na época CEFET-RS) – Câmpus Pelotas a 

Docente do Câmpus Sapiranga. 

Graduada em Licenciatura em Química e Mestre em Educação ambas pela 

Universidade Federal de Pelotas; e Doutora em Educação em Ciências pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul. Iniciou sua carreira profissional docente em 2008. O 

ingresso na Rede Federal se deu em 2011 no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, 

onde permanece até 2015. Primeiramente no Câmpus Nova Andradina, onde teve a 

oportunidade de ocupar a função de Chefe de Gabinete da Direção Geral por 2 anos. 

Posteriormente, trabalhou também no Câmpus Campo Grande. 

Em 2015 chega a Sapiranga. Desde então vem compondo o corpo docente do 

Câmpus e somando forças nas ações para o futuro e crescimento do nosso Câmpus. 

Participa de várias comissões e grupos, como: CPPD, NUGED, NEABI, CONSUP, 

Coordenação dos Cursos FIC, Comissão de Implantação da Especialização, entre outros 

projetos de ensino e extensão em execução. 

  



 

CHEFE DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

DAIANE BENDER 

Nascida em Sapiranga, criada em Campo Bom, onde vive até hoje. Foi por aqui 

que construiu sua trajetória pessoal e profissional. Teve toda sua educação básica na 

escola pública, que ensinou muito mais do que disciplinas ou conteúdos, mas 

principalmente a respeitar as diferenças e valorizar a colaboração mútua. Foi o ensino 

público que proporcionou o ingresso na universidade para a realização de um grande 

sonho: cursar a graduação em Administração! Conciliar trabalho e estudos é a realidade 

da maior parte dos jovens brasileiros, e não foi diferente para ela. E foi assim, com energia 

e sem medo de desafios, que trabalhou durante quase dez anos na área privada, com 

vivências que passaram por algumas áreas (comercial, planejamento, compras e 

logística), que lhe trouxeram até o momento de encontro com o IFSul, em 2017, quando 

ainda atuava como coordenadora de uma equipe de mais de vinte pessoas. 

Realizou sua especialização em Gestão Pública, e logo em seguida, prestou 

concurso e se tornou aluna do IFSul ao ingressar no Mestrado do ProfEPT, onde aprendeu 

muito sobre as peculiaridades da administração escolar pública e sobre o compromisso 

social e transformador que os Institutos Federais têm com seus estudantes. 

É aqui, no IFSul Sapiranga, que está e irá ficar! E agora que se sente preparada, 

quer muito contribuir mais com seu trabalho, para fazer deste, um lugar feliz, em que as 

pessoas se sintam bem e também queiram estar!  



  



ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

Excelentes projetos já existem e existiram no campus Sapiranga, trago aqui a ideia 

de fomentar ainda mais o ensino, a pesquisa e a extensão, que fazem parte do tripé 

estruturante e estão na gênese dos Institutos Federais. Cabe ao campus Sapiranga 

valorizar e ampliar ainda mais os seus processos fomentando a pesquisa através de 

projetos que atendam editais da PROPESP, SETEC e demais instituições e de igual forma 

projetos de extensão que podem e devem ser feitos para atender toda a comunidade, 

inclusive com orçamento próprio do campus. Dessa forma é possível termos alunos 

bolsistas, voluntários ou não, professores pesquisadores e extensionistas e a cada vez 

maior aproximação com a comunidade.  

 Temos um campus com TAEs e Docentes com grande potencial acadêmico: 

especialistas, mestres, doutores. Sei que é desejo de muitos a verticalização do campus, 

seja através de cursos de graduação – tecnólogo, licenciatura, engenharia - ou pós-

graduação – especialização. No ano passado, um grupo de servidores debruçou-se no 

estudo e preparação dos documentos para implementação dos cursos de Licenciatura e 

Especialização, e com a pandemia do COVID-19, esses processos ficaram suspensos. Já 

é hora de retomá-los! A comunidade de Sapiranga e região precisa do IFSul com toda 

sua potencialidade pois somos os únicos capazes de ofertar educação de nível superior 

pública, gratuita e de qualidade! 

 Citarei abaixo, outras ideias que quero deixar registradas para que possamos 

trabalhar nelas juntos entre 2021 e 2025!   

ü Criação e apoio aos grupos de estudo e pesquisa, entre eles vejo como os mais 

urgentes: estudos sobre a BNCC e PROEJA/ EJA; 

ü Reestruturação da Comissão de Permanência e Êxito – urgente em tempos de 

pandemia; 

ü Criação da Comissão de Acesso – que irá avaliar, estudar, pensar sobre o vestibular 

e outras entradas de novos estudantes no campus; 

ü Fornecer lockers individuais para os alunos guardarem seus materiais; 



ü Avaliação da substituição dos cursos subsequente e PROEJA por outros do mesmo 

segmento, mas que sejam mais atrativos para comunidade e atendam os Arranjos 

Produtivos Locais; 

ü Cadastro dos cursos nos conselhos regionais – CREA etc – para que os alunos já se 

formem e tenham suas carteiras dos conselhos regionais; 

ü Contratação de estagiários de cursos de licenciatura para atuarem como monitores 

para alunos com necessidades específicas; 

ü Estudo cuidadoso e com ampla participação dos servidores sobre os rumos/futuro 

do campus para mapeamento de novas vagas de servidores entre elas a possível 

vaga de docente AEE; 

ü Criação e manutenção de calendário de eventos do campus: Gincana do campus, 

Painel, Ciclo de debates, FECITI, Robosapiens, Festa junina, Aniversário do 

campus, entre outros; 

ü Incentivar a participação em olimpíadas de conhecimento promovidas por outras 

instituições: Olimpíadas de Astronomia e Astronáutica; Olimpíada da Língua 

Portuguesa; Olimpíada de Matemática, Olimpíada de Química, etc; 

ü Fomentar a participação dos servidores e estudantes nas Feiras de Ciências dos 

campi co-irmãos, da cidade e região; 

ü Trabalhar fortemente a identidade dos cursos com criação de logotipo, semanas 

acadêmicas, eventos e etc; 

ü Buscar a melhor alternativa para implementação de salas de aulas temáticas, por 

exemplo sala de artes; sala de linguagens; sala das exatas, para que cada disciplina 

possa ter sua sala preparada para receber os estudantes e que as aulas tenham 

cada vez mais qualidade; 

ü Ampliação do espaço da biblioteca com a criação de salas individuais para estudo 

e atendimento dos professores em turno inverso – entendemos que a biblioteca 

ampliada, possivelmente em prédio novo, é primordial para a consolidação de 

curso superior; 

ü Fazer estudo de viabilidade para virtualizar o desktop para uso em casa dos 

softwares que estão instalados no campus.  



GESTÃO HUMANIZADA E HUMANIZADORA 

Muitas das ideias citadas aqui foram recolhidas através conversas com colegas e 

estudantes.  Essa parte da proposta trata mais dos sonhos/desejos concretos e palpáveis 

que temos, da infraestrutura do campus e/ou do aspecto mais da gestão mesmo. Sabe-

se de toda dificuldade orçamentária e financeira que vivemos, mas é sabido também que 

só tendo projetos prontos é que conseguimos concretizá-los. Listo aqui algumas 

propostas que devem ser apreciadas, assim como todas as outras, junto com o PDI: 

ü Colocação de toldo/cobertura entre os prédios; 

ü Colocação de cobertura na quadra de esportes – recentemente a quadra recebeu 

cercamento mas ainda precisa de cobertura para ter sua utilização otimizada; 

ü Atualização urgente do site do câmpus – transparência principalmente dos 

relatórios financeiros; 

ü Divisão orçamento entre as coordenações de curso e COPEX – para que cada curso 

possa pensar e planejar durante o ano inteiro o melhor investimento possível; 

ü Formação sobre compras para os coordenadores de curso; 

ü Aperfeiçoar compras com plano anual e sustentável; 

ü Melhor aproveitamento dos carros institucionais. Será necessária ampla discussão 

sobre mantermos a frota atual se adotarmos padrões on-line de reuniões com a 

Reitoria por exemplo; 

ü Contratar manutenção – terceirizada – para que o campus se conserve com sua 

infraestrutura; 

ü Criação e fortalecimento de núcleos – NAI, dar espaço (sala, fala, valorização, 

acompanhamento); 

ü Continuidade do descarte adequado do lixo eletrônico – NUGAI; 

ü Ter plano de sustentabilidade – atento a editais para placas solares e etc e 

permanente apoio do NUGAI; 

ü Dar continuidade a projetos como INOVA Sapiranga, Hortas, Aproximações e 

outros; 

ü Favorecer a capacitação dos servidores com formação continuada - facilitar e 

valorizar principalmente a formação em serviço; 



ü Criar políticas de comunicação e divulgação do campus com estagiário da área de 

comunicação para trabalhar junto com o gabinete; 

ü Trabalhar sempre com política de gestão de risco; 

ü Monitorar as receitas próprias  - food truck - e buscar fontes alternativas de verba 

(projeto de pesquisa, extensão, editais SETEC….) – e decidir em conjunto qual a 

melhor aplicabilidade para estas receitas; 

ü Aprimorar o acompanhamento patrimonial – é sabido que temos um dos melhores 

levantamentos patrimoniais do IFSul e precisamos mantê-lo; 

ü Preocupação constante com a saúde, bem estar e felicidade dos agentes do 

câmpus (escola feliz) . 

  



INTEGRAÇÃO 

 Integração não diz respeito apenas a dialogicidade que pretende-se ter, mas além 

disso... diz respeito ao movimento acolhedor de todos os agentes envolvidos no campus 

e na comunidade. Para exemplificar melhor isso, coloco aqui algumas propostas que 

devem nos auxiliar na integração. 

ü Criação de espaço MAKERS e ambientes de inovação – interdisciplinar – atrelado 

aos editais da SETEC e outros editais internacionais; 

ü Projetos Multicampi – somos próximos fisicamente de outros campi do IFSul que 

podem unir esforços para traçar projetos juntos; 

ü Criação de laboratório de referência – o que temos de melhor no campus 

Sapiranga que podemos oferecer para a comunidade?; 

ü Ir ao encontro da comunidade para ver em que o câmpus pode ajudar; 

ü Transparência na comunicação entre ações sobre e propostas da reitoria com o 

campus; 

ü Estabelecer canal de comunicação direta com a diretora via WhatsApp institucional 

e outros meios; 

ü Propiciar projetos de rodas de conversa com  escuta sensível sobretudo nesse 

momento pandêmico; 

ü Estar alinhado ao Desenvolvimento institucional – PDI; 

ü Favorecer a avaliação do câmpus – CPA – avaliação é muito importante para que 

possamos crescer nas nossas ações; 

ü Contato ainda mais ativo com as Secretarias Municipais de Educação de Sapiranga 

e região; 

ü Aproximação com o Polo UAB Sapiranga para ofertas de cursos de formação e 

cursos FIC; 

ü Realizar momentos nas reuniões de ensino para analisar as práticas positivas e, 

aquelas a melhorar, nas aulas ministradas via APNPs; 

ü Discussão com a comunidade do câmpus sobre a ampliação das ofertas dos cursos 

FIC e as propostas de cursos Profuncionário, entre outros.   



VALORIZAÇÃO DAS PESSOAS 

 Não é incomum ver os servidores e estudantes fazendo muito além das suas 

obrigações e isso precisa ser valorizado! Um campus referência, seja por sua 

infraestrutura, ranking de notas nos exames de avaliação, metodologias diferenciadas de 

trabalho, gestão democrática, é um campus com pessoas mais felizes, menos adoecidas 

e muito mais motivadas. Trago aqui mais algumas propostas para termos o campus que 

tanto almejamos. 

ü A gestão precisa mapear, saber e aproveitar as potencialidades de cada servidor e 

estudante; 

ü Implementação do Conselho de Campus consultivo e se possível deliberativo, com 

representantes eleitos dos estudantes, TAEs, docentes, sociedade civil, pais; 

ü Estudo sobre Modelagem dos processos com otimização do tempo e melhor 

alocamento de pessoas; 

ü Acompanhamento da política de cotas pois haverá alteração em 2022; 

ü Seminário anual de metodologias de ensino – para que cada docente possa 

mostrar e ter tempo de conversar com os colegas sobre suas metodologias; 

ü Favorecer a formação continuada dos servidores e egressos através de cursos FIC, 

por exemplo; 

ü Apoiar, incentivar, fomentar o Grêmio estudantil e as ações criadas e 

protagonizadas por estudantes; 

ü Estudar a possibilidade de fornecer Cursos in-company; 

ü Prevenção de incêndio e acidentes de trabalho – PPRA – treinamento massivo com 

todos os servidores e estudantes; 

ü Contratar telefonia móvel para chefias, equipe multidisciplinar e outros servidores 

que precisem de comunicação móvel para efetuar de forma plena seu trabalho não 

precisando assim ter essa despesa extra por sua conta; 

ü Trabalhar para a Internacionalização favorecendo a dupla diplomação 

principalmente depois de implementado curso superior; 



ü Melhorar a sala de convivência para servidores e estudantes para que seja um lugar 

reestabelecedor e tranquilo principalmente para aqueles que fazem suas refeições 

no campus; 

ü Criação de vídeos semanais – inspirados na série IFSul em 1 minuto – apresentando 

aspectos do campus.  



 


