INOV
VALORIZ
PARTICIP

AÇÃ

POR UM

CAMPUS+
SUSTENTÁVEL

CARGO
Professor do Ensino Básico Técnico e Tecnológico
FORMAÇÃO
Doutor em Agronomia - Ciências do Solo - UFRRJ
Licenciado em Ciências Agrícolas - UFRRJ
Técnico em Agropecuária - EAFB

FOTO: MARIPRADO

CARGO A QUE SE DESTINA
Diretor-Geral do Instituto Federal do Espírito Santo
Campus de Alegre

SLOGAN DA CAMPANHA
GESTÃO SUSTENTÁVEL:
VALORIZANDO PESSOAS E INOVANDO O CAMPUS
@wallacediretor
#wallacediretor
#CampusDeAlegreEmAção
#InovaIFESdeAlegre

CHAPA 2

2021/2025

NÃO JOGUE LIXO EM VIAS PÚBLICAS

NOME DO CANDIDATO
Wallace Luís de Lima

PLANO

INOV
VALORIZ
PARTICIP

AÇÃ

DE AÇÃ

COMPROMISSOS:

 Criar comissão permanente para monitoramento do clima organizacional
 Criar comissão permanente para planejamento do Orçamento Anual
 Criar fórum consultivo de apoio à gestão
 Reuniões gerais regulares com espaço para discussões
 Descentralizar os recursos de custeio por setor
 Estabelecer rito interno para a criação de novos cursos/turmas com
apreciação da comunidade acadêmica e servidores
 Impacto de carga horári a para planejamento de demanda de professores
 Implantar Setor de Marketing e mecanismo de comunicação interna
 Orçamento participativo com flexibilidade após levantamento das prioridades
 Respeitar as decisões dos colegiados
 Ouvidoria no campus atuante e de fácil busca quando necessário
PROPOSTAS RELACIONADAS AO ENSINO:

técnico

 Promover oficinas de atualização didática
 Ampliar o atendimento da Assistência Estudantil
 Apoiar iniciativas dos servidores e alunos na organização de eventos internos
 Construir maior integração entre a cultura, o esporte e a educação
 Estimular a verticalização dos cursos
 Fortalecer o NAPNE, NEABI e demais núcleos
 Aperfeiçoar ocupação das salas próximas do prédio principal, evitando
longas caminhadas

 Estimular e proporcionar condições à permanência dos estudantes para
continuar sua formação nos cursos ofertados no campus
 Disponibilizar local para ensaios do grupo de teatro e banda da escola
 Implantar sistema eletrônico de ocorrência visando versatilidade e agilidade
 Viabilizar criação de cursos EAD
À

PESQUISA,

CAMPUS+
SUSTENTÁVEL

 Reativar o Setor de Agroecologia e Produção Orgânica
 Conciliar as atividades de rotina dos setores com as aulas técnicas
 Adquirir ferramentas tecnológicas para Agricultura 4.0 e Pecuária 4.0
 Reformar, modernizar e equipar os setores de produção
 Pavimentar o acesso ao Polo Ambiental
 Construir, estruturar, identificar e conservar trilhas ecológicas no Polo
Ambiental

 Criar Núcleo de Educação Ambiental e Agroecologia
PROPOSTAS RELACIONADAS AOS SERVIDORES

 Incentivar e oportunizar a capacitação profissional
 Fortalecer a Associação de Servidores
 Apoiar as carreiras dos servidores, em especial d os Técnicos Administrativos
 Estimular interações entre os servidores em ações de Ensino, Pesquisa,
Pós-graduação e Extensão

 Promover a inclusão como prioridade nos planejamentos
 Tornar a extensão e pesquisa parte das atividades curriculares
 Promover a integração entre cursos
 Incentivar a integração entre professores do ensino propedêutico com o

PROPOSTAS RELACIONADAS
GRADUAÇÃO:

POR UM

EXTENSÃO

E

PÓS -

 Viabilizar bolsas de iniciação científica, tecnológica e de extensão em
editais internos

 Viabilizar editais para participação dos Servidores e Alunos em eventos
 Viabilizar a participação dos servidores nos editais de Iniciação Científica
 Viabilizar editais para aquisição de equipamentos e materiais para pesquisas
 Implantar laboratórios multiusuários
 Estabelecer cota do recurso exclusivo para pós-graduações
 Organizar carga horária para promover ações de Pesquisa e Exten são
 Fortalecer projetos de extensão e inclusão Escola e Comunidade
 Estabelecer parcerias com empresas de iniciativa privada
 Fortalecimento e criação de grupos de pesquisa
 Criar Núcleo de Educação Ambiental e Agroecologia

 Adequar horários de trabalho para casos específicos
 Viabilizar espaços não operacionais em apartamentos para servidores
residentes em outras cidades

 Viabilizar a implantação de programa para saúde mental e qualidade de vida
 Dar suporte e viabilizar junto à CSPPD e CGGP canais de comunicação para
dar auxílio e orientação da progressão funcional e informativos institucionais
PROPOSTAS RELACIONADAS À ADMINISTRAÇÃO

 Reivindicar junto a Reitoria transparência e agilidade na liberação dos
recursos via Fonte 250

 Utilizar recursos gerados nas atividades do ensino e pesquisa para os
setores de produção da Fazenda Escola

 Dar transparência à destinação dos recursos internos
 Adequar a Coordenação Geral de Gestão de Campo para englobar o
Meio Ambiente e Sustentabilidade

 Firmar concepção de identidade do Ifes campus de Alegre como Campus
Modelo Sustentável
PROPOSTAS RELACIONADAS AOS ESTUDANTES

 Estimular criação de Empresas Juniores e fortalecer as já existentes
 Aumentar oferta de estágios através parcerias com empresas privadas
 Apoiar as iniciativas extensionistas de entidades estudantis
 Viabilizar programa Trainee com bolsa de apoio técnico
 Fortalecer as ações do Grêmio estudantil e dos Diretórios Acadêmicos
 Incentivar e promover a participação em eventos internos e externos
 Incentivar a prática desportiva no campus
 Promover a participação em competições esportivas
 Estimular e fomentar a participação em competições referentes aos
cursos

 Criar espaços de integração
 Flexibilizar funcionamento do refeitório para atendimento dos estudantes
que se deslocam entre setores de produção e refeitório

 Ampliação dos intervalos referentes às atividades matinais e vespertinas
 Aquisição de materiais para práticas esportivas

PROPOSTAS RELACIONADAS À INFRAESTRUTURA:

PROPOSTAS RELACIONADAS À EXTENSÃO COMUNITÁRIA

 Implantar projeto de acessibilidade em todos os ambientes
 Viabilizar implantação do Centro de Triagem de Animais Silvestres
 Viabilizar implantação do Setor de Produção de Composto Orgânico
 Viabilizar implantação de abatedouro misto
 Implantar programa de autossuficiência energética por fontes renováveis
 Melhorias nos ambientes de trabalho
 Reestruturação da pista de atletismo e academia
 Reforma e adequação do alojamento estudantil

 Disponibilizar carteira de serviços para a comunidade
 Viabilizar serviço de abate animal aos produtores certificados e assistidos

PROPOSTAS RELACIONADAS
AMBIENTAL

À

FAZENDA

ESCOLA

 Implantar programa Resíduo Zero
 Implantar calendário agrícola para planejamento anual
 Implantar programa Autossuficiência Alimentar
 Criar Campo de Experimentação

E

POLO

pelas Empresas Juniores do campus

 Implantar Programa Institucional de Apoio às Atividades de Extensão
 Estimular captação de recursos pelas Empresas Juniores
 Expandir núcleos incubadores
PROPOSTAS RELACIONADAS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

 Aperfeiçoar Sistema de Gestão do Almoxarifado
 Incentivar uso de inovações tecnológicas nos processos internos
 Dar suporte e incentivar desenvolvimento de softwares agropecuários
 Adequação da rede de internet e telefon ia nos setores de produção
 Acesso ao envio de email aos grupos de servidores para os servidores

