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Acreditamos que uma instituição de ensino deve ser um ambiente de exercício da participação
democrática, e de construção de relações interpessoais saudáveis.
Cremos no papel que a educação, a pesquisa e a extensão tem na transformação positiva da vida das
pessoas, e reconhecemos no IFSC/SMO uma instituição capaz de desempenhar de modo pleno esse papel.
Nos unimos com a intenção de colocar nosso nome à disposição da comunidade acadêmica,
por acreditar que juntos com os servidores, estudantes e a comunidade externa, conseguiremos fazer
que o IFSC/SMO seja um lugar cada vez melhor para se trabalhar, estudar e conviver.
Conhecemos a história de nosso câmpus, e o crescimento que ele teve desde sua implantação.
Hoje já somos quase 100 servidores e, no ano passado, ultrapassamos as 1200 matrículas - são pessoas
construindo um presente e um futuro melhor para a sociedade do extremo oeste catarinense.
Devemos nos orgulhar do que ﬁzemos até aqui enquanto câmpus, mas também precisamos
olhar para o horizonte e perceber o potencial que ainda temos por desenvolver, as atividades em que
podemos inovar, as ações que podemos empreender e todos aqueles que ainda não conseguimos
atender com nossas ações.
Crescemos em estrutura física, em quadro de servidores, em oferta de cursos, e hoje temos
atuação destacada entre os câmpus do IFSC. Queremos continuar sendo um câmpus que inspira a
atuação responsável e comprometida. Temos a plena ciência que os méritos alcançados só são
efetivos pois contam com a atuação engajada da comunidade acadêmica, e por isso queremos pedir o
seu voto nesse processo eleitoral, e o seu apoio para que nos próximos 4 anos, façamos um IFSC ainda
melhor, com uma gestão participativa e um olhar atento às pessoas.
Contem conosco!
Um Abraço!
Diego Martins
Diego Bissigo
Cleone Thiesen
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DIEGO ALBINO MARTINS é graduado em Agronomia
(UFPel), Especialista em Educação Profissional (FGF)
e Mestre em Agronomia (UTFPR). Em outubro de 2010
ingressou no IFSC, como professor. Atuou como
coordenador do curso técnico em agroecologia e desde
fevereiro de 2014 atua como Diretor Geral do câmpus
São Miguel do Oeste.

DIEGO NONES BISSIGO é graduado em História
(UFSC), e doutorando na mesma área e na mesma
instituição. Ingressou no IFSC em julho de 2014,
como professor de História, atuando principalmente
no Ensino Médio integrado e cursos FIC. Atuou
também como coordenador do NEAD e dos cursos
técnicos integrados do câmpus de São Miguel do
Oeste.

CLEONE FATIMA ZOHLER THIESEN é graduada em
Administração (UFSM), Especialista em Gestão
Pública (IFSC). Ingressou no IFSC em maio de 2011,
como Administradora. Atuou como Coordenadora de
Materiais e Finanças e desde 2014 atua como Chefe
do Departamento de Administração do câmpus de
São Miguel do Oeste.
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DEMOCRATIZAÇÃO
Entendemos como democratização a efetiva participação da comunidade acadêmica
nas ações de gestão. Propomos o fortalecimento das representações, a criação de
comitês técnicos e o aperfeiçoamento de ferramentas de avaliação e tomada de
decisão.

TRANSPARÊNCIA
Saber o que está acontecendo, além de um direito, é uma forma de se sentir parte da
instituição. Nosso compromisso é que você tenha acesso às informações importantes
sobre a atuação da gestão e desenvolvimento do câmpus.

REPRESENTATIVIDADE

Formamos nossa equipe pensando nos anseios da comunidade de que fazemos parte.
Esperamos que nas nossas ações, na nossa forma de agir e lidar com cada situação,
você se sinta representado e sinta orgulho de fazer parte desse grupo.

EQUIDADE
Cada um que atua no IFSC/SMO possui suas especiﬁcidades, mas atuam em prol
do mesmo objetivo. Cremos que a gestão precisa ser um agente que reduz
desigualdades e distorções e atua no sentido de garantir a equidade de
oportunidades.

HUMANIZAÇÃO
Tudo o que se faz em nosso câmpus existe para formar o ser humano. Os valores e as
propostas deste plano de gestão se concretizam quando seus resultados práticos
também tornam nosso ambiente mais acolhedor e respeitador de nossa
humanidade.
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1. FORTALECIMENTO DO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
1.1 - ATUALIZAÇÃO DOS CURSOS E EFETIVAÇÃO DA EXTENSÃO NOS CURRÍCULOS
Realizar diagnóstico do desenvolvimento dos cursos, e propor as revisões
necessárias, adequando-os a uma visão moderna e humanizadora de educação. E
garantir as condições necessárias para a curricularização da extensão e execução
dos projetos integradores, através de fomento financeiro e logístico para as
atividades.

1.2 - ATUALIZAÇÃO CONTÍNUA DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO
Aquisições anuais de acervo bibliográfico para disponibilização aos usuários do
sistema de bibliotecas, garantindo a oferta de materiais atualizados e alinhados aos
projetos dos cursos, e aos interesses da comunidade acadêmica.

1.3 - FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA EXTENSÃO
Realizar o apoio financeiro para execução de projetos de pesquisa e extensão
classificados em editais organizados pelas pró-reitorias e propor estrutura de
fomento financeiro e tecnológico para o desenvolvimento de atividades dos grupos
de pesquisa.

1.4 - APOIO À PRODUÇÃO CIENTÍFICA E BIBLIOGRÁFICA
Apoio a publicações científicas e bibliográficas, através de reconhecimento dos
pesquisadores via edital do “Mérito Científico”, e fomento a publicações de livros
pelos servidores e estudantes do câmpus SMO.
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1.5 - FORTALECIMENTO DE EVENTOS ACADÊMICOS
Apoio ao desenvolvimento de eventos acadêmicos, como a Semana Nacional de
Ciência e Tecnologia, e as semanas vinculadas aos cursos, realizando-se aporte
financeiro em edital específico também para apoio à organização de outros eventos.

1.6 - APOIO A ATIVIDADES CIENTÍFICAS, ARTÍSTICAS, CULTURAIS E ESPORTIVAS
Apoio a organização de grupos estudantis para execução de atividades artísticas e
esportivas, além do apoio à criação de grupo de estudos e preparação para
olimpíadas, com auxílio financeiro ao estudante e aporte de recursos a ser utilizado
na atividade para o servidor orientador.

1.7 - AUXÍLIO AO ESTUDANTE
Estruturar espaço próprio, que sirva ao armazenamento e mesas para fornecimento
da merenda escolar, realizando avaliação do programa e reorganização a partir das
sugestões. Manutenção de programa de ‘auxílio financeiro eventual’, e proposição de
estudos para verificar a necessidade e adequação de novos auxílios, como o auxílio
transporte e/ou auxílio para eventos.

1.8 - APOIO A REPRESENTAÇÕES ESTUDANTIS
Apoio à estruturação de entidades de representação dos estudantes, aliado a
garantia de espaço físico para suas atividades, e apoio logístico para
participação em atividades de representação estudantil, além da organização
de espaço de avaliação e interlocução com a direção do câmpus, através do
‘café com a direção’ e ‘conselho de líderes estudantis’.

1.9 - FORTALECIMENTO DA INSERÇÃO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO
Apoio a atividades de inserção profissional de estudantes, bem como
fortalecimento de atividades empreendedoras e de economia solidária, tais como:
o desenvolvimento de empresas juniores, e hotel tecnológico.
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1.10 - FORTALECIMENTO DA INTERNACIONALIZAÇÃO
Apoio à mobilidade acadêmica de servidores e estudantes, através de: participação
do orientador em atividades de intercâmbio estudantil (PROPICIE); fomento de
missões oficiais para criação de novas parcerias; oportunidades de intercâmbio
acadêmico de estudantes com fomento financeiro do câmpus; Programa de dupla
titulação para que estudantes dos cursos superiores possam cursar uma parte da
graduação em instituição estrangeira, obtendo titulação em ambas as instituições.

2. GESTÃO PARTICIPATIVA E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO
2.1 -QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
Propor a criação de política interna de desenvolvimento de servidores,
contemplando: fomento financeiro para ações de capacitação e participação em
eventos; organização de processo de formação de gestores, com formação prévia e
continuada aos servidores que assumem cargos de gestão; programa de
‘intercâmbio de saberes’, com ações de capacitação através de compartilhamento da
experiência profissional em outras unidades do IFSC.

2.2 - PROFISSIONALIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS DECISÕES
Manter os comitês de ‘infraestrutura física’ e de ‘acompanhamento das atividades
laboratoriais’ e propor a criação de novos comitês técnicos especializados, que
sejam capazes de proporcionar a discussão e a tomada de decisões com
qualidade e de maneira participativa.

2.3 - AÇÕES DE SAÚDE DO SERVIDOR
Fortalecer e dar apoio logístico às ações da comissão de saúde do servidor
público (CISSP) e a implantação de política de qualidade de vida no trabalho QVT, no câmpus São Miguel do Oeste.
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2.4 - PROCESSO DE APRENDIZADO E MELHORIA CONTÍNUA
Proporcionar espaços periódicos de avaliação da atuação da equipe de gestão e das
atividades que vêm sendo realizadas, como estratégia de melhoria contínua de
nossa atuação. E criar ferramentas que permitam aos setores/serviços prestados
pelo câmpus, acompanhar a sua avaliação pelos usuários e traçar estratégias de
melhoria e busca de soluções.

3. INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE
3.1 -EQUIPAR E CONSTRUIR OS ESPAÇOS NECESSÁRIOS
Buscar a adequada implementação e estruturação de equipamentos dos ambientes
laboratoriais através do plano plurianual de investimentos e apoio para viabilizar a
execução das obras prioritárias para o câmpus no próximo quadriênio, em especial a
cobertura no acesso ao câmpus, entre blocos e no acesso ao ginásio esportivo, o
prédio de laboratórios de ciências agrárias, e a pavimentação do estacionamento
inferior.

3.2 - MELHORIA DOS AMBIENTES DE TRABALHO E CONVIVÊNCIA
Propor diagnóstico da adequação dos espaços de trabalho, de convivência e
salas de aula, traçando um plano de melhoria desses ambientes, tornando-os
mais alinhados aos desafios da educação contemporânea, e garantindo
adequação da estrutura para alcance dos objetivos educacionais. Aquisição e
disponibilização de armários estudantis, melhorando a estrutura hoje utilizada
pelos estudantes.

3.3 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE
Adequação da destinação de resíduos, implantação de ações de eficiência
energética e de uso racional dos recursos públicos. Apoio a projetos, ações e
eventos voltados à sustentabilidade, através da comissão do programa IFSC
Sustentável.

Plano de Gestão 2020-2024
IFSC São Miguel do Oeste
Gestão participativa: Por um IFSC ainda melhor....

Diretor Geral: Diego Albino Martins
Chefe Depto de Ensino, Pesquisa e Extensão: Diego Nones Bissigo
Chefe Depto. de Administração: Cleone Fátima Zohler Thiesen
8

4. COMUNICAÇÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO
4.1 -ACESSO E COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES
Auxiliar no desempenho das atividades cotidianas dos servidores, através da
organização de ferramenta online informando sobre o mapeamento dos processos e
fluxos internos do câmpus, .bem como informações sobre as ações realizadas e os
resultados alcançados pelos grupos de trabalho e comissões estabelecidas.

4.2 - MELHORIA DA COMUNICAÇÃO INTERNA
Propor a organização de uma política interna de comunicação que contemple:
organização do uso dos murais e divulgações impressas; uso de mídias
instantâneas como televisor no hall de entrada; calendários organizacionais em
salas de aula; e criação de rádio estudantil, com gestão mista entre os estudantes
e servidores. E a estruturação de espaço próprio para a apresentação de
trabalhos escolares e exposições no câmpus.
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