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EDITORIAL

É notória a grande atenção voltada – por toda sociedade – aos Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia presentes Brasil afora e é evidente a expectativa de todo público sobre o que essas instituições se
tornarão: uma aposta bem sucedida do governo na educação profissional e tecnológica, reflexo das tendências
atuais, a fim de atender uma crescente demanda do país por profissionais capacitados? Será?
Uma nova história começa a ser escrita na educação nacional com os Institutos, isso é fato, mas,
certamente, ela está longe de ter todo seu enredo delineado, pois o que se tem visto são apenas as primeiras
páginas, produzidas a custo de muito trabalho, de diversos capítulos que virão. O Espírito Santo tem papel de
destaque nesse enredo e o Campus de Alegre tem grande responsabilidade nesse protagonismo.
Sendo uma das autarquias que se integraram para a formação do Instituto do Espírito Santo, desde sempre
Alegre lutou para que sua voz fosse ouvida e respeitada, contribuindo de forma expressiva – através de seus
profissionais e de sua gestão – na construção da instituição forte e referencial que o Ifes tem se tornado.
Com trabalho árduo e “a muitas mãos”, o Campus de Alegre cresce, se estrutura – administrativa e
pedagogicamente – academicamente é destaque, seu quadro de pessoal está fortalecido e é dos mais competentes da
rede.
Mas a história não está concluída.
Há de se desenvolver mais, produzir intelectualmente muito mais, aprimorar-se para continuar sendo
modelo de ensino, pesquisa e extensão, enfim ser o que se espera que a instituição seja e, para isso, é preciso uma
administração que continue trabalhando – virtude inquestionável – e busque, a passos largos, a inovação: trabalho e
inovação equivaler-se-ão se houver experiência para tocá-los lado a lado.
Histórias assim não se escrevem sozinhas nem, tão pouco, por mãos solitárias. Ela toma corpo à medida
que tantos quantos nela acreditam se juntam para formatá-la, contribuindo com seu trabalho, com suas próprias
histórias – a ponto de elas se mesclarem – e as folhas estão prontas para receber o que virá.
CONHECENDO MELHOR A CANDIDATA

Maria Valdete Santos Tannure é casada, tem um casal de filhos. Formada
em Economia, Especialista em Pedagogia Empresarial e Gestão de Pessoas,
é servidora do Campus – no Cargo de Economista – desde 1985, nos
tempos de Escola Agrotécnica. Exerce, atualmente, a Coordenação-Geral
de Recursos Humanos, para a qual foi nomeada em 2000, tendo
desempenhado outros cargos relevantes durante sua vida funcional. Com
vasta experiência na área de recursos humanos e gestão pública, tem
prestado importante contribuição para o desenvolvimento institucional não
só do Campus de Alegre, mas de todo o Instituto. Profundamente envolvida
no projeto de desenvolvimento de pessoas, hoje, faz parte da Comissão
Nacional de Dirigentes de Pessoal.

PLANO DE AÇÃO

Implementar políticas de gestão a partir do acolhimento das proposições dos conselhos existentes no
Campus, do Diretório Acadêmico e do Grêmio Estudantil, estabelecendo prioridades para a execução de
projetos e descentralização dos recursos orçamentários junto a Reitoria;
Estruturar um Plano Diretor de Obras visando manutenção, melhorias e ampliação das instalações do
Campus;
Aprimorar o sistema de segurança do Campus, implantando um sistema de controle de acesso de visitantes
e monitoramento via sistema de câmeras;
Adquirir equipamentos para adequar os laboratórios e as novas salas que estão em construção e que serão
construídas;
Promover melhorias na sala dos professores do prédio central e construir salas para os professores por área;
Reestruturar toda a infraestrutura de rede de computadores e telefonia;
Concluir as obras que estão em execução;
Construir novas salas de aula e laboratórios para os cursos técnicos, tecnológicos, de licenciatura,
engenharia e pós-graduação;
Pavimentar todas as vias de acesso dentro do Campus;

Construir um Centro de Vivência;
Construir salas de convivência, equipadas com computadores e internet, para os discentes dos cursos
técnicos e superiores, organizadas por áreas;
Elaborar e implantar projeto para tratamento de esgoto e efluentes;
Instalar ramais telefônicos em todos os setores e laboratórios;
Construir abatedouro no setor de aquicultura;
Reformular os ambientes de trabalho para os técnico-administrativos (setores), com ampliação e construção
de novas salas;
Providenciar reformas imediatas visando atender as demandas dos setores, em consonância com o meio
ambiente;
Continuar a adequação da infra-estrutura institucional visando à acessibilidade.
Construir e implantar o Centro de Treinamento de Cães-guia;
Trabalhar para a criação de novos cursos técnicos de nível médio, graduação e pós-graduação (lato-sensu e
stricto sensu);
Expandir os serviços pedagógicos de orientação educacional e acompanhamento das ações de ensino e
aprendizagem junto às coordenações de curso;
Desenvolver estratégias que possibilitem a redução efetiva de reprovação e evasão escolar;
Criar novas empresas júnior e fortalecer a Empresa Caparaó Jr.;
Revisar as normas disciplinares internas nos ambientes de aprendizagem e convivência;
Fortalecer as ações da política de assistência estudantil;
Realizar estudo de demanda visando ampliar as atividades extracurriculares disponíveis para os discentes;
Realizar convênios com outras Instituições de ensino e pesquisa;
Apoiar a integração dos grupos de pesquisa, articulando-os com o ensino e a extensão, visando ampliar a
pesquisa aplicada, as publicações, e o atendimento das demandas dos diferentes grupos da sociedade;
Promover a participação de discentes e docentes em eventos e divulgação dos trabalhos desenvolvidos;
Aprimorar e ampliar a participação do Campus em editais externos de fomento à pesquisa e extensão;
Promover intensivamente as atividades esportivas do Campus;
Fortalecer o projeto Orquestra de Câmara, ampliando o número de vagas e de diversidade instrumental;
Apoiar os projetos que visam a inclusão social;
Estreitar os laços com os setores produtivos da região, empresas e instituições públicas e privadas, visando
o desenvolvimento de projetos, a oferta de estágios e empregos, de forma a potencializar os arranjos
produtivos, culturais e sociais locais;
Incentivar o desenvolvimento de ações de educação ambiental junto ao Pólo Ambiental do Campus e em
comunidades da região do Caparaó;
Redimensionar a equipe administrativa para atender às demandas de crescimento do Campus;
Promover políticas de qualificação (educação formal: níveis fundamental, médio, graduação e pósgraduações) e capacitação continuada dos servidores.
Pleitear junto a Reitoria do Ifes convênios com outras Instituições a fim de oferecer para os servidores
mestrado profissional ou acadêmico e, ainda, a promoção de MINTER e DINTER.
Liberar parcial e/ou integralmente docentes e técnico-administrativos para capacitação em nível de
mestrado e doutorado.
Implantar uma unidade do Sistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor – SIASS;
Apoiar a promoção de atividades esportivas, culturais, sociais e recreativas entre os servidores do Campus.
COM A PALAVRA: A CANDIDATA

Com a iminência das eleições para a Direção Geral do Campus de Alegre, apresento à Comunidade Escolar
meu nome como uma das opções.
Para endossar essa candidatura ofereço – além das propostas aqui elencadas – a minha história de lutas em
prol da instituição e o compromisso de, com a experiência adquirida ao longo da minha carreira, trabalhar com
afinco para manter o Campus no patamar de excelência que alcançamos dentro e fora do Instituto.
Associada à disposição de trabalhar, de promover uma gestão democrática e transparente, de dar voz aos
seguimentos (docentes, técnico-administrativos e discentes) está o desejo de inovar cada vez mais, pois acredito
que aí está o caminho para alavancarmos ainda mais o ensino, a pesquisa, a extensão e dar clarividência ainda
maior a nossa missão.
No dia 11/12/2012, conto com seu apoio, peço seu voto de confiança para continuarmos avançando. O
trabalho precisa continuar, precisamos seguir inovando. Um grande abraço e muito obrigado pela sua atenção.

