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Uma proposta que

Respeita Você!
Mais um processo de Consulta Pública se aproxima, e com ele o
melhor exercício que temos na democracia: o direito de avaliar,
opinar, sugerir e criticar, algo que devemos considerar como
salutar em qualquer processo na vida da gente.
Depois de pouco mais de 3 anos à frente do Instituto
Federal de Roraima, vejo o quanto evoluímos juntos, o quanto
fizemos e podemos fazer para fortalecer uma instituição que tem
como marca registrada o respeito e a qualidade pelos serviços
prestados. Tenha certeza de que nada disso seria possível,
sem que tivéssemos o apoio dos servidores - professores e
técnicos administrativos.
O IFRR se confunde com a minha história. Desde o
tempo em que éramos Escola Técnica, o amor por essa
instituição só cresceu. Ver estudantes e servidores
galgando degraus cada vez mais altos em suas vidas
me enche de orgulho e me dá a certeza de que o
mundo pode ser melhor, desde que possamos
investir na educação como fonte de mudança,
inclusão e evolução do ser humano.
Por tudo isso, coloco de maneira simples,
com humildade e respeito a todos, o meu
nome para que possamos dar continuidade,
melhorar o que precisa ser melhorado, mudar
o que for preciso, mas sempre levando em
consideração o diálogo na construção das
soluções.

Nossa maior motivação

É Você!

Não existe conquista sem que o centro de tudo seja o SER HUMANO.
Para nossa gestão, tudo deve ser feito em prol das pessoas que construíram e
constroem a marca do IFRR. Em forma de representação gráfica sintetizamos
o que pensamos como uma gestão voltada para as pessoas.
Todas as nossas tomadas de decisão são baseadas nesses eixos
acima, porém sem que exista o feedback contínuo não saberemos se estas
atingiram os objetivos ou não. Mas, com a participação de todos no
processo, os ruídos diminuirão e todos serão partícipes das conquistas
do Instituto Federal de Roraima.
#JUNTOSSOMOSMAISFORTESSEMPRE

Conheça nossas propostas para

Você!
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Servidores

Os servidores são os grandes pilares de sustentação de qualquer organização;
por esse motivo devemos trabalhar a fim de dar condições para que suas tarefas
sejam desenvolvidas com tranquilidade, equilíbrio e apoio no que for preciso. A seguir,
algumas de nossas principais propostas para implementar no período de 2020 a 2024:
Criação do Programa de Valorização do Servidor
É um programa integrado que utiliza técnicas assertivas de comunicação
organizacional para promoção da Cultura, Valores e Objetivos específicos. O programa
aguça a percepção positiva do público interno e externo em relação às ações da
instituição, criando um ambiente propício para a efetivação de um plano de ações que
priorize a cultura dos resultados como lema de todos.
Benefícios do programa
Estimula, motiva, informa, incentiva a colaboração criativa, mudança de
postura cultural, quebra de paradigmas, pertencimento e engajamento de equipes,
reconhecimento e retenção do capital intelectual, melhoria do clima interno, qualidade
de vida, saúde e bem-estar, fortalecendo as áreas de gestão de pessoas e a percepção
positiva em relação à marca IFRR.
Ações à GESTÃO DE PESSOAS
1. Ampliar o quadro de servidores conforme a legislação da Rede Federal e
as necessidades do IFRR;
2. Incentivar a continuidade das ações de humanização, acolhimento e
ambientação aos novos servidores do IFRR.
3. Viabilizar a implantação do Programa de Gestão aos servidores do
IFRR, com adoção das modalidades: por tarefa, semipresencial e
teletrabalho;
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Servidores
4. Buscar ferramentas necessárias à implantação de banco de horas aos servidores
do IFRR;
5. Fortalecer os setores de gestão de pessoas nas unidades, através de força
de trabalho adequada, capacitação e diálogo constante visando cada vez mais à
melhoria da comunicação com a comunidade interna;
6. Apoiar a continuidade da implementação da Política de Atenção à Saúde e
Segurança dos Servidores do IFRR;
7. Promover o aperfeiçoamento e desenvolvimento dos servidores através do
fortalecimento da Política de Capacitação e Qualificação dos Servidores do IFRR
8. Realizar mapeamento de competências e definição de indicadores para avaliação
de desempenho dos servidores;
9. Incentivar o apoio e a participação dos Técnicos Administrativos em projetos de
ensino, pesquisa, extensão e/ou inovação tecnológica;
10. Manter os processos de remoção de servidores, com vistas ao melhor
atingimento dos objetivos institucionais;
11. Instituir a rede de prevenção a todas as formas de assédio e preconceito;
12. Ratificar a cobrança, junto ao Ministério da Educação, por meio do CONIF, para a:
- Concessão de RSC aos TAEs e a aprovação do cargo de TAE Substituto, a fim
de melhorar as condições de capacitação e trabalho;
- Aprovação do cargo Professor e TAE Substitutos aos ocupantes de cargos
de direção CD-3 e CD-4;
- Aprovação de adicional de interiorização aos servidores, como incentivo à
permanência nas unidades do interior;
13. Realizar articulação, junto ao MEC, para a mudança de tipologia do
Campus Boa Vista, uma vez que atende a um número de estudantes
bem mais elevado do que a sua capacidade de servidores permite.
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Ensino
Pensando sempre no fortalecimento da qualidade do Ensino, focamos as contribuições
no atendimento ao nosso PDI, justificando a atenção à coerência com a legislação. Temos
como missão a educação, ciência e tecnologia, por isso nos preocupamos em manter o
bom desempenho na relação ensino-aprendizagem e propomos uma série de ações a
serem implementadas na próxima gestão 2020/2024:
1. Apoiar as atividades de ensino para a educação e cultura indígena e ao Programa
Saberes Indígenas;
2. Apoiar o Ensino Agrícola e os mecanismos de transformação da produção em
possibilidade de negócios;
3. Ampliar e apoiar as ações do Plano Estratégico Institucional de Permanência e do Êxito
dos Estudantes;
4. Apoiar a oferta de auxílio financeiro para os estudantes;
5. Ampliar os índices de eficiência acadêmica, bem como reduzir os índices de retenção e
de evasão;
6. Apoiar a execução do PNAE – Programa de Alimentação Escolar;
7. Fomentar a participação de estudantes em projetos, programas, eventos, visitas
técnicas e ações de mobilidade regional, nacional e internacional;
8. Fortalecer os programas institucionais de ensino já existentes para estudantes e
docentes;
9. Integrar o planejamento à análise de dados, por meio da atualização constante
na gestão acadêmica;
10. Fomentar a garantia de orçamento de investimento para fortalecimento das
bibliotecas;
11. Ofertar programas de melhoria da qualidade da educação básica;
12. Apoiar os índices de oferta de vagas para o ensino técnico de nível
médio e ampliar a oferta de vagas em outros cursos de formação de
professores, PROEJA e de graduação;
13. Apoiar os mecanismos de autoavaliação institucional e de
acompanhamento para melhoria
do Índice Geral de Curso.
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Ensino a Distância
EaD
A Educação a Distância é uma política de governo com potencialidades para
minimizar os problemas referentes ao acesso à educação. Tem papel fundamental
no desenvolvimento das políticas educacionais apresentadas pelo Ministério da
Educação-Mec.
Sua implementação consolida-se por meio de programas governamentais
existentes, contribuindo assim, para expansão da modalidade. Contudo, faz-se
necessário o estabelecimento de alternativas para continuidade das ações e melhores
condições de acesso à educação formal, oferecendo condições favoráveis ao estudo
onde não há Campi.
1. Reforçar a composição da equipe Diretoria de Políticas de Educação a Distância
-DIPEAD;
2. Criar programa de bolsa institucional, incentivando a implantação e consolidação
de ofertas em EaD nas unidades;
3. Estruturar Sala Multimídia nas unidades, voltadas às ações da oferta em EaD;
4. Adquirir laboratório móvel para auxiliar os estudantes na realização das atividades
em EAD, junto aos polos;
5. Buscar mecanismos para viabilizar a política de participação dos estudantes EaD
nos projetos de pesquisa, extensão;
6. Investir no desenvolvimento de Tecnologias/Soluções Educacionais em EaD.
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Pesquisa
e Pós-Graduação
A pesquisa é uma vertente importante na formação de jovens e trabalhadores,
como o desenvolvimento da ciência e tecnologia de forma articulada. A ciência deve
ser desenvolvida a partir de um trabalho sistêmico, estruturado e criativo, abrangendo
todas as áreas de conhecimento do ser humano. Da mesma forma devemos desenvolver
tecnologias orientadas às transformações da sociedade. A responsabilidade social
dos produtores de conhecimento científico e tecnológico vem do processo de
disponibilização de ferramentas que estudantes e sociedade possam interagir, tomar
decisões e compreender as dimensões relativas ao trabalho e à sociedade.
1. Instituir o Programa institucional para melhoria qualitativa da produção científica;
2. Incentivar a pós-graduação com a verticalização Lato Sensu para os cursos
superiores nos Campi;
3. Viabilizar mecanismos para implantação do PPTAE- Programa institucional de
apoio à pesquisa para servidores técnico administrativos da Educação;
4. Publicar editais específicos visando a um programa integrado de ensino, pesquisa
e extensão;
5. Fomentar proposta de novas turmas de qualificação para servidores na área de
administração ou gestão;
6. Fomentar nova proposta de qualificação em nível de Doutorado aos servidores;
7. Fortalecer os programas institucionais de pesquisa já existentes para
estudantes e docentes;
8. Manter parceria com CNPq para oferta de bolsas de Iniciação Científica
aos estudantes de graduação PIBITI e PIBIC;
9. Ampliar o quantitativo de periódicos científicos institucionais;
10.Fortalecer as parcerias institucionais locais para continuidade de
oferta de cursos de mestrado à Comunidade;
11. Apoiar a oferta de execução do Mestrado Profissional em
Educação Profissional e Tecnológica em rede – PROFEPT;
12. Implementar o Comitê de Ética em pesquisas com seres
humanos.
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Extensão
Uma instituição de ensino tem que estar lado a lado com a sociedade e buscando
formas de aproximação o tempo todo. As pessoas, como falamos na nossa apresentação,
são os principais focos da nossa gestão. Seguem algumas ações propostas:
1. Ampliar o número de bolsas para os projetos do Programa de Bolsa Acadêmica de
Extensão;
2. Criar Programas de Extensão voltados para tecnologia social;
3. Apoiar Projetos de extensão executados pelos Campi;
4. Atender à meta 12.7 (Curricularização da Extensão) do Plano Nacional de Educação
até o final de 2021;
5. Apoiar os Projetos de extensão, oriundos do ensino e da pesquisa, que sejam
aplicados nas comunidades;
6. Apoiar ações de extensão utilizando plataformas digitais, seguindo as
recomendações de segurança da Organização Mundial da Saúde - OMS;
7. Fortalecer e ampliar a execução dos Cursos de Formação Inicial e Cursos de
Formação Continuada nas modalidades presencial e Educação a Distância nos Campi;
8. Propor ações relacionadas à Política de Egresso, visando à inserção do estudante no
mundo do trabalho;
9. Fortalecer as ações do observatório do mundo do trabalho;
10. Fortalecer o acompanhamento dos estudantes egressos, criando um
banco de dados sistêmico com manutenção e atualização em cada campus de
todos os cursos ofertados pelo IFRR, de acordo com a política Institucional;
11. Fortalecer as parcerias com outras Instituições nacionais e internacionais
dos diversos segmentos de acordo com a Política Institucional;
12. Incentivar e implementar o Centro de Línguas nos Campi de acordo
com a Política Institucional;
13. Fortalecer a execução dos Jogos Intercampi e a participação dos
estudantes nas etapas região norte e nacional.
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Tecnologia, Empreendedorismo
Inovação
Nossos servidores estão cada vez mais estimulados pelo clima prático da sua
atividade em sala de aula. Por esse motivo temos como proposta fomentar o espírito de
geração de tecnologias, empreendedorismo, inovação dentro da instituição, incentivando
o conhecimento do quadro de servidores com o auxílio dos estudantes. E dessa forma
contribuir com a sociedade de maneira mais ampla, chegando ao mundo do trabalho
e podendo gerar oportunidades para os nossos estudantes. Entre as ações merecem
destaque:
1. Transformar o conhecimento da instituição em serviços que possam ser ofertados a
sociedade em novos formatos de parceria;
2. Criar o Centro de Negócios e Inovação do IFRR;
3. Fortalecer parcerias com instituições do ecossistema de inovação de Roraima para
o desenvolvimento colaborativo da Educação, Ciência e Tecnologia junto a nossa
comunidade;
4. Incentivar os projetos de tecnologia e inovação;
5. Incentivar projetos com foco ao Empreendedorismo Inovador, a exemplo da
implantação em todos os Campi de unidades da Koneka (Incubadora de Empresas
IFRR), Empresa Juniores nos cursos da Educação Superior, novas práticas da Educação
empreendedora e Cooperativa Escola.
6. Apoiar o programa de desenvolvimento de startups do IFRR;
7. Criar do Espaço de Inovação voltado para o atendimento à comunidade interna e
externa;
8. Desenvolver e atualizar as ferramentas de Ensino de Aproximação Digital;
9. Criar o Prêmio de Inovação para o reconhecimento de iniciativas originais;
10. Incentivar a criação de Clubes que tenham por finalidade a aproximação da
comunidade IFRR a partir da paixão pela tecnologia como Clubes de Robótica,
Programação, Lançamento de Foguetes dentre outros.
11. Fomentar a cultura de patentes por meio do Programa MINHA PATENTE
IFRR e a busca de parceiros para a produção em escala junto ao mundo
do trabalho
12. Criar o Programa RESOLVA, promovendo autonomia aos setores
para que possam buscar soluções criativas a partir do diálogo.
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Gestão Democrática
e Governança
Toda gestão com liderança tem que promover a participação de toda comunidade do IFRR;
não simplesmente no papel de ouvinte, mas sim como sujeito ativo das mudanças. Vamos
desenvolver canais para a escuta da comunidade, promoção do diálogo e exposição de
ideias, considerando os já existentes, que configuram o exercício da democracia plena. O
respeito a processos, costumes, regulamentações, política de comunicação institucional.
e tudo que defina a uma gestão moderna inclusiva para administrar a instituição.
Nosso foco na gestão será:
1. Criar Política de Resultados e Eficiência com base na Avaliação de Gestão Continuada;
2. Disseminar a cultura da visão sistêmica integrada;
3. Criar o Gabinete Itinerante, transferindo os atos da reitoria para as unidades dos
Campi a cada dois meses;
4. Criar equipe de apoio à captação de recursos, seja via parlamentares, seja diretamente
com o Ministério da Educação;
5. Elaborar Diretrizes Institucionais para a formação e qualificação dos serviços
prestados (Portfólio de Serviços);
6. Criar o Projeto de Desenvolvimento dos Campi (PDC) alinhado ao Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI);
7. Criar a infraestrutura de ‘’vídeo comunicação’’ com salas de conferência por cada
unidade do instituto;
8. Implantar, de forma participativa, o Código de Convivência do IFRR;
9. Modernizar e desburocratizar a execução dos processos institucionais;
10. Implantar o Conselho Gestor nos Campi;
11. Realizar revisões e/ou atualizações de normativos internos sempre que
houver alteração da base legal que amparou sua elaboração;
12. Fomentar a expansão das ações de ensino, pesquisa, extensão e
inovação na região do Bonfim, considerando o contexto econômico
que permeia a fronteira.
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Comunicação
Institucional
Um dos grandes diferenciais de uma gestão é a transparência de suas ações e a
publicidade gerada por ela, de forma objetiva e funcional. Quando a comunicação de
uma instituição se atém apenas ao seu público interno e esquece do externo, temos
uma marca sem uso total do seu potencial.
No caso do IFRR, que possui uma marca forte e é reconhecida em todos os
cantos em que atua, a comunicação deve primar pela agilidade e chegar a todos
que de alguma forma veem nas informações uma prestação de contas dos serviços
desenvolvidos.
Para dinamizar a política de comunicação, sugerimos algumas ações:
1. Realizar estudo de viabilidade para a transformação da ASCOM em DECOM,
Diretoria Sistêmica e implantar a política de comunicação institucional para agregar
valor à marca e potencializar as realizações;
2. Estruturar a Comunicação e sua linguagem institucional;
3. Criar a TV IFRR - Via Youtube;
4. Aprimorar os IFCAST e criar os Programas da Rádio IFRR;
5. Ampliar o diálogo com a sociedade, usando a comunicação como vetor de
acionamento da relação de aproximação;
6. Criar o centro de formação digital, para capacitar a comunidade em áreas
como fotografia, filmagem, edição, redes sociais, cerimonial e eventos, e etc;
7. Implantar o “Projeto Café com a Imprensa”, visando fortalecer as
relações do IFRR com a imprensa, instituições e empresas para divulgação
institucional.
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Sustentabilidade
e Inclusão
Todas as ações vêm ressaltando a sustentabilidade, articulada à inclusão,
como garantia de desenvolvimento da população e do país. Precisamos discutir
sobre a importância da noção de sustentabilidade e o seu funcionamento, articulada
à inclusão na Contemporaneidade, considerando que essa temática vem se
constituindo como um termo recorrente em diversas políticas públicas e discursos
no Brasil e no mundo.
Desenvolver ações que buscam a compreensão da sustentabilidade e inclusão
como uma estratégia de governança, é possibilitar um alargamento do imperativo
da inclusão. A seguir apresentamos algumas ações, orientações e princípios sobre a
sustentabilidade e a inclusão para o período de 2020 a 2024.
Sustentabilidade
1. Implantar e monitorar o Plano de Logística Sustentável do IFRR;
2. Ampliar a autossustentabilidade do IFRR com a aquisição de placas fotovoltaicas,
reduzindo a dependência de fornecimento de energia elétrica;
3. Criar a Comissão Interna de Consumo de Energia -CICE;
4. Reformar o sistema hidráulico das unidades, reduzindo o desperdício de água no
IFRR;
5. Investir em educação ambiental.
Inclusão
1. Criar a Política de Acessibilidade do IFRR;
2. Criar um núcleo central para gestão da política de inclusão no IFRR;
3. Implantar e fortalecer, em todos os Campi, os NAPNES e NEABIS;
4. Tornar acessível o sítio eletrônico do IFRR .
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