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O projeto aqui apresentado tem a intenção de criar alternativas para a 

ampliação da excelência na oferta de cursos no CaVG, garantindo espaços e 

insumos adequados para o desenvolvimento das atividades pedagógicas, em 

todos os níveis e modalidades da oferta no CaVG. 

Partimos da ideia do trabalho como princípio educativo, justamente por 

compreender que a formação dos nossos estudantes deve ocorrer na 

perspectiva do desenvolvimento pleno de todas as potencialidades do ser 

humano e por estar alinhada à Missão do IFSul, qual seja: 

“Implementar processos educativos, públicos e gratuitos de 

ensino, pesquisa e extensão que possibilitem a formação 

integral mediante o conhecimento humanístico, científico e 

tecnológico e que ampliem as possibilidades de inclusão e 

desenvolvimento social”. 

Isto implica que a formação dos estudantes passa por uma boa 

construção pedagógica dos cursos, garantindo a estrutura de sala de aula, 

laboratórios e meios de produção, de forma a possibilitar as mais diversas 

experiências aos nossos estudantes ao longo do seu processo de formação. 

Com a intenção de contemplar estas ideias, organizamos as propostas 

na forma de Princípios de Gestão, que apresentamos a seguir:  

● Bem-estar dos servidores (efetivos e terceirizados) e discentes 

(E1) 

● Ensino, Pesquisa e Extensão (E2) 

● Gestão (Transparente, Democrática, Sustentável) (E3) 

● Produção, Inovação e Integração (E4) 

Salientamos que por pensarmos uma gestão democrática, integrada 

com a comunidade e de construção coletiva, esta será também um espaço de 

evolução ao longo da sua jornada, pois com a valorização das pessoas que 



 
constituem nossa comunidade, podemos pensar numa gestão dinâmica e aberta 

ao fazer coletivo, sempre na busca de qualificação dos nossos processos 

educacionais, valorizando a qualificação e o bem-estar das pessoas que 

constituem nosso CaVG. 

Na sequência, apresentamos algumas propostas que pretendem ser 

desenvolvidas ao longo da gestão e indicamos a quais eixos podem estar 

vinculadas.  

 

 

1. Construir coletivamente um ambiente tranquilo de trabalho, com liberdade 

de participação das pessoas que constituem nossa comunidade, onde 

todes (estudantes, terceirizados, comunidade externa e servidores 

técnicos administrativos em educação e docentes) tenham voz e sejam 

respeitades pelas suas opiniões.  Construir um ambiente onde as pessoas 

sejam valorizadas e se sintam seguras e confortáveis para expor ideias e 

problemas (E1, E2, E3, E4); 

2. Buscar diálogo constante entre servidores e terceirizados, na perspectiva 

de valorizar as atividades desenvolvidas e integrar as ações, sempre na 

perspectiva de ter um espaço aberto de construção e ofertar um serviço 

de qualidade a nossa comunidade (E1, E2, E3, E4); 

3. Fortalecer as propostas de acolhimento aos estudantes de todos os 

níveis, bem como suas famílias (E1); 

4. Desenvolver um programa de acolhimento de novos servidores, 

terceirizados e estagiários, apresentando a Instituição e todos os 

processos vinculados às atividades desenvolvidas na Instituição (E1); 

5. Possibilitar e promover espaços de partilha e de integração da 

comunidade. A qualidade dos processos educacionais está vinculada ao 

processo de integração e, a satisfação profissional decorre, dentre outros 

fatores, do sentimento de pertencimento à instituição, do acolhimento e 

do diálogo (E1, E2, E3, E4); 

6. Valorizar os processos que garantem as possibilidades de inclusão, 

permanência e êxito de estudantes (internato, assistência estudantil, 

projetos, ações culturais, CTG Rancho Grande, Olimpíadas, Cavg 

Integrando Conhecimentos, Equipes, Coral, Teatro, Bandas) (E1, E2, E4); 

7. Possibilitar e incentivar a aproximação do CaVG com os arranjos 

produtivos locais e regionais, na perspectiva de desenvolvimento de 

projetos conjuntos (E2, E4); 

8. Qualificar os espaços e estrutura para os setores de saúde do campus, 

valorizando as atividades desenvolvidas (E1, E3); 



 
9. Valorizar as ações de integração da comunidade, interna e externa, 

compreendendo como parte fundamental no processo de formação dos 

estudantes (E1, E2, E3, E4); 

10. Valorizar a diversidade cultural e de gênero como processo formativo e 

integrado às atividades dos cursos, em todos os níveis e modalidades de 

ensino (E1, E2, E4); 

11. Ofertar condições para a produção didática do campus com ênfase em 

Ensino, Pesquisa, Extensão e inovação, vinculada e integrada às 

atividades dos cursos técnicos e superiores, numa perspectiva de 

oportunizar experiências práticas aos estudantes no seu processo de 

formação e também a oportunidade de trabalhar a interdisciplinaridade 

entre os diferentes cursos e áreas (E2, E3, E4); 

12. Garantir condições para manutenção da qualidade e cuidados com o 

rebanho do CaVG, com vistas a ampliar espécies, buscando adequação 

ambiental ao processo e fortalecendo o ensino, a pesquisa e a extensão 

(E2, E3, E4); 

13. Buscar ferramentas que possibilitem agilidade no escoamento de 

produção (E2, E3, E4); 

14. Desenvolver um projeto integrado de produção com uma proposta de 

desenvolvimento de uma Cooperativa de estudantes, que será a 

responsável pela comercialização dos produtos, numa perspectiva de 

integração entre as atividades desenvolvidas nos cursos de diferentes 

níveis (E2, E3, E4); 

15. Disponibilizar e qualificar espaço de permanência de estudantes, aberto 

durante todos os turnos, na perspectiva de possibilitar desenvolvimento 

de atividades em grupos (E1, E2, E3, E4);; 

16. Estudar a viabilidade de oferta de cursos técnicos integrados em turnos 

específicos, com apenas dois dias no contraturno, possibilitando 

ingressos de turmas no turno manhã e turno tarde, sem aumentar a 

demanda docente, com o estabelecimento de um debate amplo dos 

projetos pedagógicos dos cursos (E2, E3); 

17. Articulação das atividades de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação nas 

práticas educativas promovidas pelas diferentes modalidades de cursos 

ofertados pelo campus (E2, E4); 

18. Fortalecer o conselho de campus, reestruturando-o, garantindo 

representação de todos os segmentos e cursos e efetivamente inserindo-

o no processo de gestão do CaVG (E3); 

19. Desenvolver um aplicativo para o CaVG, com a intenção de melhorar a 

comunicação entre a gestão, servidores e estudantes, possibilitando 

acesso rápido à informações de aulas, atendimentos, reuniões, editais, 

oportunidades e outros itens que a comunidade julgar pertinente (E1, E2, 

E3, E4); 



 
20. Construir coletivamente uma proposta para que os setores administrativos 

pertinentes possam ter atendimento em todos os turnos de atividades da 

Instituição (E1, E2); 

21. Garantir o desenvolvimento de atividades práticas nos cursos, em todos 

os níveis e modalidades de ensino do campus (E1, E2, E4); 

22. Debater os projetos pedagógicos dos cursos técnicos, numa perspectiva 

de possibilitar incluir atividades de pesquisa, extensão e cultura ao longo 

do processo de formação dos estudantes (E2). 

23. Debater os projetos pedagógicos dos cursos superiores na perspectiva de 

atender às legislações e normas vigentes, buscando excelência no 

processo de avaliação dos cursos (E2); 

24. Fortalecer as iniciativas do campus que promovam a integração entre 

Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação, por meio de eventos com a 

apresentação de trabalhos pelos alunos, apresentação das atividades 

desenvolvidas no campus (E2, E4); 

25. Valorizar a Educação a Distância em todos os níveis de ensino do CaVG, 

debatendo coletivamente estrutura e pessoal para atender a esta 

importante modalidade de ensino (E2, E3, E4); 

26. Levar as Tecnologias Digitais para além do EaD, pensando também o 

apoio e consolidação de equipe para atender o ensino remoto (E2); 

27. Buscar recursos para a melhoria da estrutura de prédios no CaVG (E1, 

E2, E3, E4); 

28. Compor, valorizar e consolidar o trabalho dos núcleos NEABI, NAPNE, 

NUGAI e NUGED (E1, E2, E3, E4);  

29. Debater coletivamente e valorizar as questões relativas à cultura, lazer e 

esportes, proporcionando melhorias em questões como quadra esportiva, 

campo de futebol, espaço para trilhas e caminhadas, integrando estas 

estruturas às atividades de formação dos estudantes, mas também à 

projetos de extensão e atividades de integração (E1, E2). 

30. Reorganizar os espaços de trabalho, salas de aula, laboratórios e 

produção, de forma a possibilitar melhor qualidade no desenvolvimento 

das atividades desenvolvidas no campus a partir da constituição de uma 

Comissão com representações dos diferentes segmentos da comunidade 

para esta construção (E1, E2, E3, E4); 

31. Readequação dos prédios, acessos, entorno do campus, em termos das 

normas vigentes para acessibilidade da comunidade com deficiência, de 

acordo com as normativas vigentes (E4). 



 
32. Criação de um espaço pedagógico de debate e formação continuada 

acerca da prática dos servidores, viabilizando a construção de uma 

comunidade de prática comprometida com a excelência na oferta das 

atividades do campus (E1, E2, E3, E4); 

33. Descentralização da gestão, promovendo maior autonomia aos setores 

do campus (E2); 

34. Articulação com as entidades de representação estudantil do campus (E1, 

E2, E3, E4); 

35. Pensar coletivamente para proporcionar espaços físicos mais 

identificados com os cursos, com a estrutura adequada para o 

desenvolvimento das atividades, com espaços multicursos (E1, E2, E3, 

E4); 

36. Redução do consumo de papel no campus, por meio de migração para 

uso eletrônico de documentos no SUAP, seguindo também normas para 

possibilitar a acessibilidade de conteúdo aos documentos em tramitação 

(E1, E3); 

37. Propor espaço e ambiente de encontros diários entre servidores para 

estabelecer maior diálogo entre colegas (E1, E2, E3, E4); 

38. Definição de Áreas de Preservação Permanente e reserva legal, 

articulando com Sanep para resolução da grande quantidade de resíduos 

que chegam nos córregos que passam pelo câmpus (E1, E2, E3); 

39. Debater coletivamente a reestruturação do organograma do CaVG, na 

perspectiva de proporcionar efetividade e agilidade aos processos e 

fluxos na Instituição (E1, E2, E3); 

40. Garantir suporte e assistência aos docentes e discentes em relação às 

Tecnologias Digitais. seja por capacitações ou por treinamento das 

equipes de suporte (E1, E2); 

41. Disponibilizar espaço com informações da utilização dos recursos 

financeiros (E3). 

 


