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Quem somos
Daniel Comin da Silva
Graduado em Arquitetura e Urbanismo pela UNESC, com mestrado também em
Arquitetura e Urbanismo pela UFSC. Como docente, foi professor temporário do
IFSC-Criciúma de 2012 a 2014, ingressando no quadro efetivo da área da
construção civil em maio de 2014. Atua na área de projetos no curso Técnico em
Edificações e na Engenharia Civil. Foi Coordenador de Relações Externas de 2016 a
2018. Atualmente é Chefe de Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão do
Câmpus Criciúma.

Niguelme Cardoso Arruda
Graduado em Letras-Português (UFG), com especialização em Educação (UEMG) e
em Linguística Aplicada (UFU), mestrado e doutorado em Linguística e Língua
Portuguesa (UNESP). Como professor, exerce suas atividades desde 1996, com
atuações tanto na educação básica quanto na superior. Iniciou suas atividades
docentes no IFSC Criciúma em fevereiro/2015, câmpus em que também exerce,
atualmente, a função de coordenador da área de Linguagens e Ciências Humanas e
do curso de Especialização em Ensino Integrado de Filosofia, Geografia, História e
Sociologia, ofertado em parceria com o programa Universidade Aberta do Brasil.

Elder Comin Perraro
Graduado em Ciências Contábeis e Pós-Graduado em Gestão Pública. Atuou de
2007 a 2013 na Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Siderópolis.
Servidor efetivo do IFSC-Câmpus Criciúma desde maio de 2013, no cargo de
assistente em administração, com atuação nos seguintes setores: Coordenadoria de
Compras, Materiais e Finanças, Coordenadoria de Gestão de Pessoas,
Coordenadoria de Registro e Secretaria Acadêmica e Assessoria da Direção-Geral.

Diretrizes
Gestão
Ensino, Pesquisa e Extensão
Servidores
Discentes
Infraestrutura
Comunidade externa

Em atividade desde 2010, o Câmpus Criciúma do IFSC tem crescido bastante desde
então. Com praticamente todos os cursos já em regime pleno e depois de tantas
conquistas, buscaremos a consolidação de nossas ações e de nossa posição
enquanto escola pública e referência em educação de qualidade na Região
Carbonífera. Para nos consolidarmos, manteremos ações importantes de relações
externas, mas com um olhar atento à nossa comunidade acadêmica, prezando pela
qualidade de vida e bem-estar dos nossos servidores e alunos.
No entanto, enquanto única escola pública federal da região, entendemos que
podemos e precisamos continuar crescendo, identificando demandas da
comunidade, mantendo importantes parcerias e chegando também a outros locais.
Acreditamos que para nos consolidarmos como instituição, precisamos estar
próximos da comunidade e ser lembrados como instituição que desenvolve ensino,
pesquisa e extensão articulados com as demandas locais.
Temos clareza do desafio que é conduzir o IFSC-Câmpus Criciúma. Desse modo,
para atingirmos os resultados esperados, faremos uma gestão responsável,
participativa e que atenda os princípios da impessoalidade, eficiência, transparência,
compromisso social, bem como o respeito à pluralidade.
Este plano de gestão traz, de forma sucinta, algumas propostas para a gestão 20202023, tendo por base seis linhas de ação. No entanto, nosso trabalho não se limitará
às ações apresentadas neste documento, visto que valorizamos um processo de
gestão participativa e que, para tanto, terá contribuições contínuas da comunidade
acadêmica.

Gestão
• Aprimorar a comunicação interna entre a gestão e a comunidade acadêmica;
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• Organizar reuniões ampliadas do Conselho de Gestão, incentivando a
participação dos demais servidores;
• Trabalhar com uma gestão transparente, mantendo os informes semanais da
Direção-geral e publicizando periodicamente a execução orçamentária do
câmpus;
• Realizar, semestralmente, reuniões gerais da Gestão (Direção-geral, DEPE e
DAM) com todos os servidores do câmpus, com o intuito de nortear as ações da
Gestão;
• Realizar, anualmente, reuniões com todas as áreas/setores do câmpus, com o
intuito de avaliar as atuais ações e planejar ações futuras;
• Planejar ações que possibilitem buscar recursos extraorçamentários;
• Equilibrar a agenda de compromissos externos inerentes ao cargo de Diretorgeral com os compromissos internos.

Ensino, Pesquisa e Extensão
• Fortalecer a Comissão de Acompanhamento das Ações de Permanência e
Êxito do câmpus e as ações do Plano Local de Permanência e Êxito;
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• Avaliar a efetividade dos cursos de Formação Inicial e Continuada ofertados,
subsidiando ofertas futuras;
• Incentivar e organizar junto às diferentes áreas de formação do câmpus, novos
cursos de Formação Inicial e Continuada alinhados com as demandas locais;
• Fortalecer as reuniões de curso/áreas, de modo a aprimorar as práticas em sala
de aula, subsidiando as revisões dos Projetos Pedagógicos dos Cursos e
garantindo a formação integral do aluno;
• Buscar as condições necessárias para implantação dos novos cursos previstos
no POCV;
• Apoiar e fortalecer a atuação do Núcleo de Acessibilidade Educacional;
• Fortalecer a articulação entre Ensino, Pesquisa e Extensão (EPE);
• Apoiar e incentivar a divulgação dos trabalhos de EPE;

Ensino, Pesquisa e Extensão
• Consolidar a curricularização da extensão nos cursos ofertados no câmpus,
como meio de aprimorar a formação do aluno, fortalecer os cursos e o câmpus;
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• Publicar editais internos de incentivo a atividades de EPE, com recursos para
bolsas e para a execução das propostas;
• Organizar um calendário com as principais ações de EPE no câmpus;
• Apoiar a discussão sobre e defender a revisão do Regulamento Didático
Pedagógico do IFSC, sobretudo para evidenciar as especificidades das
diferentes modalidades de ensino;
• Aprimorar o sistema de entrega de materiais no Departamento de
Administração, tornando-o mais dinâmico e com entregas mais frequentes,
fortalecendo o apoio ao ensino;
• Fomentar e fortalecer as ofertas na modalidade EaD;
• Atualizar e ampliar continuamente o acervo bibliográfico;
• Fortalecer a atuação da Coordenadoria de Assuntos Estudantis no apoio às
atividades em sala de aula.

Servidores
• Manter e ampliar o programa de formação continuada para servidores,
atendendo as demandas específicas das categorias;
Gestão

• Planejar, junto aos coordenadores, os afastamentos para capacitação;

Ensino, Pesquisa e Extensão

• Repensar e ampliar os momentos de integração entre os servidores;
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• Apoiar e fortalecer ações da Comissão Interna de Saúde do Servidor Público –
CISSP, visando ao bem-estar dos servidores;
• Organizar ações de treinamento de servidores e alunos para emergências de
incêndio e de primeiros socorros;
• Incentivar a participação dos servidores em projetos e eventos diversos:
desportivos, científicos e artístico-culturais;
• Criar um programa de acolhimento de e recepção aos novos servidores,
organizando orientações fundamentais ao exercício das atividades;
• Buscar, junto à Reitoria, a consolidação do número de servidores previstos para
a tipologia do câmpus, bem como defender sua ampliação.

Discentes
• Organizar, semestralmente, reuniões com as representações estudantis do câmpus
(representantes de turma, grêmio estudantil, centros acadêmicos);
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• Revisar e remodelar o Manual do Aluno como forma de melhor orientá-lo sobre a
dinâmica institucional;
• Fomentar e organizar atividades de integração discente;

Discentes

• Consolidar a oferta de alimentação escolar aos alunos, bem como estruturar, no
Bloco D, um espaço apropriado para alimentação;

Infraestrutura

• Estudar e implementar um sistema de identificação dos alunos;

Comunidade externa

• Apoiar e incentivar a participação dos alunos em eventos institucionais;
• Ampliar a oferta de armários individuais;
• Implementar ações contínuas que permitam mapear a inserção dos egressos no
mercado de trabalho e/ou na continuidade de seus estudos;
• Apoiar e fomentar a criação de empresas juniores como forma de aperfeiçoar o
processo de ensino-aprendizagem e a profissionalização dos alunos.

Infraestrutura
• Requalificar os espaços de convivência do câmpus, contribuindo para a
integração e bem-estar da comunidade acadêmica;
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• Realizar estudo de urbanização do pátio central do câmpus, por meio de
arborização e equipamentos;
• Buscar, junto à Reitoria e aos poderes públicos, a urbanização do entorno do
câmpus;
• Promover as adequações necessárias para melhoria das condições de
acessibilidade espacial do câmpus;
• Avaliar, junto aos alunos, a adequação física do container do Grêmio Estudantil
e Centros Acadêmicos, requalificando-o como espaço de convívio;
• Estudar a ocupação do Bloco D, priorizando a ampliação de salas de aula e
garantindo as condições de uso;
• Ampliar a sala das assistentes de alunos no térreo, permitindo melhor qualificar
a atuação da Coordenadoria de Assuntos Estudantis;

Infraestrutura
• Avaliar periodicamente as salas de aula, garantindo-lhe a organização
necessária para o desenvolvimento das atividades, bem como buscando a
atualização destes espaços;
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• Buscar a ampliação do número de laboratórios de informática no câmpus e
implantar um segundo laboratório com 40 computadores;

Servidores

• Buscar recursos para viabilizar a cobertura entre os blocos;
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• Consolidar a estrutura física dos cursos;
• Realizar manutenção contínua da estrutura física do câmpus;
• Finalizar a elaboração e a aprovação do Plano Diretor do câmpus Criciúma,
consolidando-o como instrumento norteador de futuras ocupações.

Comunidade externa
• Aprimorar as relações com as famílias, propondo atividades que aproximem
escola/família;
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• Fortalecer a divulgação das ações do câmpus, promovendo à comunidade
externa conhecimento das atividades desenvolvidas;
• Organizar, junto às áreas, atividades práticas a serem desenvolvidas em locais
públicos;
• Fortalecer a aproximação com o setor produtivo local, divulgando o potencial
científico do câmpus;
• Articular com os municípios da região atividades de EPE, fortalecendo e
consolidando as parcerias;
• Fortalecer as parcerias com instituições públicas e privadas, com intuito de
ampliar as oportunidades de estágio.

