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INTRODUÇÃO
O Brasil passa por um momento de recessão econômica, tendo projeções de
diminuição dos investimentos na educação em comparação com valores de anos
passados, considerando-se a inflação. Como o Instituto Federal do Piauí (IFPI) é
uma autarquia federal, diretamente ligada ao Ministério da Educação (MEC),
sentimos diretamente a diminuição das verbas para custeio, para auxílio
estudantil, para os polos de ensino a distância e investimentos.
O Campus Teresina Central é o maior de todos os campi do IFPI, tanto em
termos de alunos matriculados, quanto em termos de servidores e orçamento. No
que diz respeito à divisão das verbas para os campi, o Conif utiliza uma matriz
que leva em consideração o crescimento no número de alunos matriculados.
De qualquer maneira, os próximos quatro anos serão de dificuldades financeiras
muito grandes para o IFPI, incluindo o Campus Teresina Central. Precisamos,
mais do que nunca, de união entre os pares e de planejamento para
conseguirmos promover os avanços que queremos para perseguirmos a nossa
missão.
Nesse contexto, a minha candidatura para o cargo de Diretor Geral do Campus
Teresina Central tem em vista a intenção de executar medidas que nos permita
atravessar esse período de turbulência orçamentária e aproveitar cada momento
para podermos planejar o futuro do campus, independentemente de quem venha
a assumir a Diretoria no longo prazo.
Perfil do Candidato
Graduado em Engenharia de Agrimensura pela Universidade Federal do Piauí
(2001), especialista em Gerenciamento de Recursos Ambientais pelo Instituto
Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Piauí - IFPI (2007), Mestre em
Geografia (Área de Análise Espacial) pela Universidade Estadual Paulista "Júlio
de Mesquita Filho" Campus Rio Claro (2010), Possui Experiência profissional
nas áreas de georreferenciamento de projetos rurais, projetos de estradas,
parcelamento do Solo. Foi Membro Representante dos Docentes no Conselho
Superior (CONSUP-IFPI), Ex Chefe do Departamento de Informação,
Ambiente, Saúde e Produção Alimentícia (DIASPA - IFPI), onde estão
vinculados os seguintes Cursos Superiores de Tecnologia: Alimento, Análise e
Desenvolvimento de Sistemas, Gestão Ambiental, Geoprocessamento e
Radiologia, além dos Cursos Técnicos de Informática, Análises Clínicas e a
Coordenação de Educação Física Escolar. Foi Coordenador das Áreas de Meio
Ambiente e Geomática (IFPI), professor do Curso Superior de Tecnologia em

Geoprocessamento e coordenador do mesmo. Responsável pelo credenciamento
do curso junto ao CREA-PI.
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Expandir os serviços pedagógicos de orientação educacional e acompanhamento
das ações de ensino e aprendizagem junto às coordenações de curso, nos
departamentos de ensino.
Incentivar as atividades culturais e as práticas esportivas, através de torneios
interescolares, intercampi e feiras de ciências e tecnologias.
Ampliar o programa de monitoria;
Implementar grupos de estudos e desenvolvimento de projetos de pesquisa e
extensão com os alunos;
Promover a participação em Congressos e Seminários;
Fornecer apoio aos coordenadores na prospecção e acompanhamento dos
estágios supervisionados, obrigatórios ou não.
Incentivar a realização de feiras de divulgação dos cursos junto a escolas.
Incentivo à criação de cursos de extensão abertos para a comunidade geral, com
a participação de alunos com supervisão de professores.
Melhor estruturação do Laboratório de línguas.
Planejar e executar planos para diminuição do consumo de energia elétrica e
aumento da capacidade de suporte ao aumento futuro de consumo elétrico no
campus.
Estudo para otimizar do uso do espaço atual do estacionamento do campus, com
planejamento de obras futuras para ampliação da quantidade de vagas adequadas
para carros, motocicletas e bicicletas.
Planejar a reforma de salas de aula do 4º andar do bloco B para a construção de
laboratórios de Informática para atendimento das necessidades dos cursos
técnicos e superiores da área de informática e dos projetos, programas e
parcerias que o IFPI venha a firmar com instituições públicas e privadas.
Planejar a construção de um novo espaço físico, mais adequado, no térreo,
provavelmente através da construção de um segundo andar sobre a atual quadra
descoberta ao lado do ginásio, para o funcionamento do refeitório do campus,
incluindo local para melhor armazenagem dos insumos, melhor estrutura para a
cozinha e para a acomodação dos alunos durante as refeições.
Planejamento para a construção de um laboratório com computadores,
impressoras, copiadoras e acesso à internet, para o uso de alunos de baixa renda,
conforme critérios estabelecidos pela assistência social do campus.
Ampliação da estrutura do NAPNE para melhorar o atendimento aos alunos com
necessidades especiais.
Aprimoramento das instalações de atendimento de Assistência Social do campus
para garantir a discrição e a dignidade dos assistidos.
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Discussão para criação de um cronograma padrão de manutenção preventiva da
estrutura física dos prédios do campus (elevadores, escadas de emergência do
prédio B, calhas, bombas, auditórios, banheiros, etc.).
Reforma do espaço com saída para a Rua Quintino Bocaiúva – Almoxarifado.
Melhoria das instalações do setor de transporte, com previsão para melhor
acomodação dos motoristas.
Planejar uma maneira eficiente de interligar o prédio B ao prédio C sem a
necessidade de utilização de elevadores, de modo a melhorar a acessibilidade e a
evacuação dos dois prédios em caso de incêndio e pânico.
Trabalhar na elaboração e execução do projeto de combate a incêndio do
campus.
Incentivo à criação de cursos de pós-graduação, tanto lato sensu quanto stricto
sensu, nas diversas áreas do conhecimento dentro do campus.
Incentivo para realização de eventos que divulguem a produção científica de
servidores e alunos e promovam a integração da sociedade acadêmica e
científica externa e interna.
Planejar a implantação de uma política de segurança, através de câmeras,
monitoramento, controles de acesso aos laboratórios, etc.
Planejar reformas no sentido de viabilizar uma saída do campus pela Rua
Arlindo Nogueira, com guarita e iluminação, para acesso mais rápido e seguro
às paradas de ônibus.
Criação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA).
Investimentos em capacitação dos servidores técnico-administrativos do
campus, no sentido de melhorar constantemente a prestação de serviço à
comunidade.
Melhoria das condições de trabalho, com aquisição de materiais de proteção
individual e coletiva, melhores equipamentos e ferramentas de serviço, e
reformas pontuais, de acordo com a demanda de cada setor.
Acompanhar os egressos através de uma política de monitoramento dos alunos
concludentes e sua trajetória até a inserção no mercado de trabalho.

