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Novos tempos,
novos desafios

APRESENTAÇÃO
O câmpus Xanxerê completa 9 anos em 2019. É um câmpus jovem, fruto do processo de expansão
da rede federal. Nossa finalidade é proporcionar ao estudante formação integral que o capacite para
o exercício competente da cidadania e da profissão; contribuir para o desenvolvimento social, cultural
e tecnológico da comunidade onde estamos inseridos e promover o bem-estar, o desenvolvimento
e a integração da comunidade acadêmica.
Compõem o quadro permanente de pessoal 34 docentes e 28 técnicos administrativos. Sendo
o ensino a atividade fim, os setores administrativos exercem atividades meio no organograma do
câmpus, sendo responsáveis pela criação das condições para que o ensino, a pesquisa e a extensão
desenvolvam com eficácia e eficiência suas atividades.
Cabe à gestão o gerenciamento dos recursos financeiros, humanos, materiais e administrativos
visando à excelência organizacional. É preciso criar condições de trabalho, incentivar o trabalho em
equipe, motivar a comunidade acadêmica, tudo isso nunca perdendo o foco no nosso maior patrimônio,
o capital humano, os indivíduos que aqui trabalham.
O IFSC passará pelo processo de consulta eleitoral para a escolha aos cargos de Reitor e de
Diretor-Geral dos câmpus. Entretanto, o exercício da democracia não cessa no momento da eleição
do Reitor ou Diretor. Na nossa instituição existem diversos processos políticos e administrativos que
devem ser respeitados para que tenhamos a gestão participativa, democrática, proativa e transparente
que almejamos. A nível de câmpus, os órgãos consultivos e deliberativos de apoio à direção devem
ter garantida e fortalecida sua atuação nas decisões e na representação dos seus pares.
Nosso câmpus já passou da fase de implementação, estamos vivenciando outro momento:
o de consolidação, os desafios que surgem relacionados à oferta dos cursos em regime pleno, os
contingenciamentos no orçamento, o momento de busca de alternativas para vencer as incertezas
quanto ao nosso financiamento, dentre outras dificuldades.
Partindo dos pressupostos de valorização e bem estar do indivíduo, sustentabilidade, gestão
proativa e democrática e unindo as competências técnicas e habilidades pessoais dos integrantes desta
equipe foi que surgiu a vontade de representar a comunidade escolar na gestão do nosso câmpus
para os próximos anos. Temos a plena convicção de que todos que aqui estamos caminhamos em
direção a um único sentido: nosso compromisso com a educação pública e de qualidade, cumprindo
assim a nossa missão: “Promover a inclusão e formar cidadãos, por meio da educação profissional,
científica e tecnológica, gerando, difundindo e aplicando conhecimento e inovação, contribuindo para
o desenvolvimento socioeconômico e cultural”.
Com esse sentimento de pertencimento, de espírito de colaboração, de vontade de ver esse câmpus
prosperar e principalmente com muito orgulho de ser IFSC câmpus Xanxerê, que disponho meu nome
para o cargo de diretor-geral. No decorrer deste documento apresentarei as principais diretrizes que serão
prioridades da gestão. Ressalto que as propostas foram construídas ouvindo estudantes e servidores,
consultando os documentos norteadores do IFSC, tendo como base também o PDI que está sendo
construído e que dará o norte para a caminhada dos próximos anos. Apresentamos também o slogan
da campanha que representa o momento do nosso câmpus, a hashtag #NovosTemposNovosDesafios.
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PERFIL DO CANDIDATO
Me chamo Ricardo Zanchett, entrei no câmpus Xanxerê em junho de 2011, justamente quando
ocorreu o primeiro ingresso dos cursos técnicos em Mecânica e Agroindústria. Atualmente atuo nos
três cursos técnicos integrados (mecânica, informática e alimentos), na graduação em engenharia
mecânica e cursos FICs, em unidades curriculares na área da Gestão, Empreendedorismo, Economia
e Qualidade. Sou o filho mais novo de pequenos agricultores de Abdon Batista, aos 14 anos deixei
a casa dos pais para estudar, cursei o técnico em agropecuária e formei-me em 1991. Como técnico
agrícola atuei por 10 anos em uma cooperativa, atuando na extensão junto a agricultores associados.
Neste período graduei-me em Administração (2000) e também Especialização em Administração de
Recursos Humanos (2002) na Unoesc.
Durante o período da especialização fui convidado a atuar em cursos profissionalizantes do SINE
- Sistema Nacional de Empregos, iniciando minha carreira como docente na mesma universidade onde
fiz a graduação. Já como docente de ensino superior fiz Mestrado em Administração pela Universidade
Regional de Blumenau em 2009. No mesmo ano, assumi a coordenação do curso de Administração
da UNOESC, atuando também como professor e coordenador de cursos de especialização. Deixei a
universidade em maio de 2011 para assumir a vaga de professor do IFSC, câmpus Xanxerê.
Recentemente concluí o Doutorado em Engenharia de Produção pela UFSC (2019). Em toda a
minha carreira contribui em diversas comissões e colaborei para a revisão e criação de diferentes
documentos institucionais. Participo de grupos de pesquisa, com artigos publicados em periódicos,
congressos e eventos científicos nacionais e internacionais, além da orientação de trabalhos de
conclusão de cursos e monografias de cursos de especialização.
Minha trajetória profissional é rica em experiências na área da gestão, mesmo antes de ingressar na
universidade, atuando inclusive em instituição filantrópica. Entre as principais atividades desenvolvidas,
destacam-se:
•
•
•
•
•

Técnico em Agropecuária: 1993 a 2002;
Gerente de Cargas (Administrador): 2002 a 2005;
Presidente do Centro de Educação Infantil São José – CEI. Entidade filantrópica que oferece
educação infantil (2006 a 2007);
Sócio-Gerente de empresa familiar (2004 a 2011);
Professor da UNOESC, câmpus São Miguel do Oeste (2007 a 2011):
• Professor nos cursos de Administração, Agronomia, Agronegócios e Tecnologia em Gestão
Ambiental;
• Coordenador Administrativo da Unidade de Mondai/SC;
• Coordenador do Curso de Administração,
• Coordenador do curso de Especialização em MBA em Gestão da Produção, Materiais e
Logística;
• Coordenador do curso de Especialização em Administração de Recursos Humanos;
• Membro do Núcleo Docente Estruturante – NDE, curso de Administração;
• Membro do Conselho de Gestão da Unoesc, câmpus São Miguel do Oeste.
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PERFIL DO CANDIDATO
Em 2011, ingressei no IFSC, câmpus Xanxerê e entre as principais atividades desenvolvidas,
destacam-se:
• Professor dos cursos técnicos integrados em Alimentos, Informática e Mecânica, do curso superior
de Engenharia Mecânica e cursos de formação inicial e continuada - FIC;
• Coordenador de Extensão e Relações Externas – 2011 a 2012;
• Representante Docente do Colegiado de câmpus – 2012 a 2014;
• Assessor de Direção Geral – 2012 a 2015;
• Coordenador Adjunto do PRONATEC – 2013 a 2015 (22 cursos em 12 municípios da região da
AMAI; 478 matrículas);
• Membro do Conselho Superior - CONSUP, representante docente – 2018 a 2020;
• Articulador do Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 2020 a 2024;
• Colaborador da ENAP – Escola Nacional de Administração Pública (instrutor do Curso de Gestão
de Processos com Foco na Inovação);
• Representante do IFSC Xanxerê no Projeto TEIA: tecnologia, empreendedorismo e inovação pela
ACIX (criação da incubadora Xanxerê);
• Participação em banca de avaliação do processo seletivo simplificado para contratação de
professor por tempo determinado;
• Participação em bancas de avaliação dos projetos integradores;
• Participação em grupos de trabalho - GTs e comissões de construção e revisão de Projetos
Pedagógico de Cursos - PPCs;
Projetos de Pesquisa e Extensão:
•
•
•
•
•

Coordenação do projeto de criação da Empresa Júnior Integra - EJ (em andamento);
Mentor da equipe premiada no Desafio IFSC de Ideias Inovadoras – SEPEI 2018;
Coordenação/participação em Projetos de Pesquisa;
Coordenação/participação em Projetos de Extensão;
Participação em 4 Edições do SEPEI – Seminário de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação.

Essas são algumas das ações desenvolvidas por mim que garantem minha atuação competente e
compromissada, de alguém que se envolve com a instituição e acredita no trabalho coletivo desenvolvido
entre técnicos e docentes. Acredito estar preparado para conduzir a gestão do câmpus Xanxerê nos
próximos 4 anos, mantendo o compromisso de buscar constante articulação com a reitoria, municípios
vizinhos, empresas da cidade e região, estudantes, pais e amigos da escola.
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AÇÕES PROPOSTAS
Sabemos que existem muitos desafios a serem superados. Para isso, juntos, pretendemos
promover um diálogo efetivo com todos os setores e servidores do câmpus. Com o compromisso
de exercer uma gestão participativa, democrática, proativa, transparente e sempre com muito
respeito ao nosso maior patrimônio, os servidores e à nossa razão de ser, os alunos, apresentamos
algumas propostas, sem no entanto, jamais esgotar as oportunidades de diálogo e sempre
abertos a contribuições. É preciso destacar que o trabalho de um gestor democraticamente
eleito só tem sentido se a comunidade acadêmica participar e contribuir, pois a nossa causa
é somente uma: o nosso câmpus Xanxerê do IFSC. E é em nome dessa causa que coloco meu
trabalho à disposição, e se eleito for, pretendo trabalhar juntamente com o professor Marcelo
André Toso e a assistente em administração Milena Machado Cortelini para que possamos
representá-los na gestão do câmpus nos próximos 4 anos. Nosso Plano de Gestão foi elaborado
considerando seis diretrizes e dentro destas, são propostas ações efetivas que visam melhorar
os processos, o ambiente de trabalho e as relações interpessoais, resultando em melhor
qualidade de vida para alunos e servidores.
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Diretriz 1: Gestão participativa,
democrática, proativa e
transparente
• Publicizar amplamente as atividades administrativas e prestação de contas do
câmpus à comunidade escolar;
• Reestruturar e fortalecer a força de trabalho administrativa, de acordo com as demandas
emergentes;
• Promover estudos acerca da divisão do trabalho com vistas ao equilíbrio e desenvolvimento
organizacional através da revisão do Regimento Interno do câmpus;
• Fortalecer o Grêmio Estudantil e Centro Acadêmico buscando garantir a participação
desses órgãos representativos na tomada de decisões e nas diversas atividades realizadas
no câmpus;
• Ampliar a participação dos alunos e entidades representativas (Centro Acadêmico e
Grêmio Estudantil) nas organizações dos eventos realizados no câmpus;
• Melhorar a comunicação entre os setores do câmpus;
• Fortalecer a comunicação do câmpus com a comunidade, através do incentivo e
manutenção dos canais de comunicação existentes, como site e redes sociais;
• Revisar ou estabelecer fluxos de trabalho nas Coordenadorias onde houver necessidade
(gestão por processos);
• Promover o debate e a definição sobre a fiscalização de contratos no câmpus;
• Buscar maior articulação junto a reitoria, enquanto órgão estratégico de apoio às
atividades do câmpus;
• Fortalecer os órgãos Colegiados do câmpus, qualificando as decisões mais relevantes
por meio da nomeação de relator;
• Incentivar a cultura da gestão do conhecimento, considerando a mobilidade de servidores
e ausências.

PLANO DE GESTÃO 2020-2024

Diretriz 2: Bem-estar dos
servidores e alunos
•

Promover o bem-estar, o desenvolvimento e a integração entre servidores;

• Aprimorar o acolhimento e integração dos novos servidores, incluindo aqueles
removidos ou redistribuídos;
• Buscar condições adequadas para um bom ambiente laboral;
• Promover capacitações aos servidores considerando legislações vigentes e seus respectivos
impactos na vida funcional;
• Apoiar atividades socioculturais, por meio de parcerias e eventos com a comunidade
externa;
• Fortalecer a Comissão Interna de Saúde do Servidor Público - CISSP através do incentivo
às reuniões, planejamento e eventos propostos pela comissão;
• Desenvolver ações que contribuam para a proteção da saúde do servidor no âmbito
individual e coletivo (saúde física e mental);
• Intensificar ações entre servidores e alunos na prevenção de acidentes e procedimentos
em caso de sinistros;
• Debater a modernização da jornada de trabalho, com foco na qualidade de vida dos
servidores, articulando discussões com entidades representativas e reitoria, buscando
alternativas legais como flexibilização e home office;
• Adotar o sistema de registro do ponto eletrônico utilizando o SIGRH, em substituição
ao sistema de ponto biométrico, realizado a partir dos computadores interconectados
à rede cabeada do câmpus;
• Apoiar atividades de recepção e integração de calouros com foco no acolhimento,
interação e o respeito entre os estudantes, promovendo informações gerais sobre a
estrutura de funcionamento do câmpus;
• Buscar recursos para a construção de novos espaços físicos para os alunos, cantina,
área de convivência, entre outros;
• Promover ações para ocupar o tempo de permanência dos alunos no câmpus, por
exemplo, intervalo cultural, filmes, jogos, aulas de música, dança e inglês;
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Diretriz 2: Bem-estar dos
servidores e alunos
•

Garantir que os benefícios previstos na legislação possam ser usufruídos
pelos alunos, tais como, Lei da Meia Entrada (atrações culturais, transporte
e contas bancárias);
•
Planejar e discutir junto às Coordenadorias do câmpus para que os direitos dos
servidores possam ser usufruídos (licença capacitação, períodos de férias diferenciados,
entre outros) sem prejudicar a continuidade das atividades.
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Diretriz 3: Sustentabilidade
•

Aprimorar as ações que tornem o câmpus Xanxerê sustentável,
conforme diretrizes do Plano de Logística Sustentável (PLS) do IFSC;

• Buscar a implantação do PLS nos projetos de pesquisa e extensão, parcerias
e ações de sustentabilidade no câmpus;
• Buscar alternativas de energias renováveis, em forma de parcerias com órgãos
públicos e privados, visando reduzir os gastos com energia elétrica no câmpus;
• Estudar a possibilidade da implantação de um sistema de aproveitamento de águas
pluviais;
• Implantar um plano de gestão de resíduos sólidos e líquidos visando atender as legislações
vigentes;
• Intensificar a busca por recursos externos através de editais de pesquisa aplicada,
parcerias com empresas e órgãos públicos;
• Qualificar o planejamento e distribuição da carga horária docente, visando otimizar os
recursos humanos à oferta de novas vagas;
• Intensificar ações visando o atendimento às legislações vigentes quanto aos indicadores
institucionais (tipos e ofertas de cursos, relação aluno professor - RAP, entre outros);
• Criar alternativas de geração de receitas para o câmpus, por exemplo, credenciamento
de laboratórios da instituição para prestação de serviços à comunidade;
• Ampliar a contratação de estagiários para setores que necessitem de auxílio, unindo
a necessidade de reforço em algumas atividades à possibilidade de formação dos
estudantes.
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Diretriz 4: Infraestrutura física
•

Melhorar os espaços existentes após definição coletiva das
prioridades;

• Intensificar ações de ampliação da estrutura do câmpus, buscando recursos
e parcerias para a construção de novos espaços (cantina, auditório, ginásio,
guarita, novo acesso, coberturas, entre outros);
•

Implantar circuito fechado de TV;

• Qualificar e modernizar os laboratórios das áreas;
• Criar um plano de manutenção de máquinas e equipamentos visando otimizar o uso
dos laboratórios do câmpus;
• Fortalecer a execução do Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI, focando
na reforma do cabeamento estruturado do câmpus, na atualização de softwares, na
aquisição de access points e switches, dentre outras demandas;
• Avaliar a necessidade de reforma elétrica nas edificações antigas;
• Adequar os espaços mais antigos do câmpus visando cumprir a legislação de inclusão
e acessibilidade;
• Ampliar periodicamente o acervo bibliográfico físico e virtual do câmpus.
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Diretriz 5: Ensino, Pesquisa,
Extensão e Inovação
• Fortalecimento e garantia do Ensino, Pesquisa e Extensão de forma
indissociável;
• Intensificar ações relacionadas ao reconhecimento do Curso Superior em
Engenharia Mecânica;
• Consolidação dos cursos técnicos integrados;
• Incentivar o desenvolvimento de projetos que visem a redução da evasão e retenção
escolar;
• Ampliar a interação com empresas, por meio da realização de projetos em conjunto
(Ensino-Pesquisa-Extensão), bem como, estágios, TCC, jovem aprendiz e Certific;
• Fomentar parcerias com empresas e instituições para a realização de projetos em
conjunto (Ensino-Pesquisa-Extensão), visando captação de recursos externos;
• Fortalecer o setor de estágios do câmpus visando a organização dos estágios obrigatórios
e não obrigatórios;
• Ampliar a oferta EaD, buscando capacitações e melhorias na estrutura física do câmpus
para oferta desta modalidade de ensino;
• Identificar oportunidades e possibilidades de ofertas EaD em parceria com a UAB Universidade Aberta do Brasil;
• Avaliar oportunidades de parcerias relacionadas ao Novo Ensino Médio;
• Qualificar as reuniões de área incluindo neste espaço capacitações pedagógicas para
docentes (planejamento, interdisciplinaridade, avaliação entre outras);
• Incentivar e apoiar servidores na submissão de projetos em editais de fomento internos
e externos;
• Estimular publicações dos servidores e alunos através dos projetos de Ensino-PesquisaExtensão, bem como, os resultados dos Trabalhos Integradores e TCC (graduação e
especialização);
• Implantar o “Laboratório de Ideias” considerando o potencial da comunidade interna
e externa, estimulando a cultura do empreendedorismo e da inovação;
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Diretriz 5: Ensino, Pesquisa,
Extensão e Inovação
• Fortalecer ações inclusivas de Ensino-Pesquisa-Extensão destinado a
alunos com necessidades de Atendimento Educacional Especializado (AEE);
• Propor ações visando o envolvimento de familiares no acompanhamento do
desempenho escolar dos discentes;
• Entre as propostas destinadas aos alunos, destacam-se:
• Melhorar a comunicação com os alunos, divulgação de vagas de trabalhos, estágios e
acompanhamento de alunos egressos;
• Fomentar a promoção de ações sociais visando integração entre os alunos e a
comunidade local;
• Maior divulgação aos alunos sobre oportunidades de projetos de Ensino-PesquisaExtensão, editais de auxílios financeiros, assistência estudantil e participação em
eventos;
• Implantar o programa de Dupla Titulação para alunos do câmpus, com a finalidade
de promover a mobilidade internacional dos estudantes, possibilitando o contato
com outras culturas e a ampliação das possibilidades de formação profissional e
humana;
• Estimular a realização de projetos com a Empresa Júnior Integra - EJ;
• Proporcionar capacitação aos alunos visando qualificá-los para participar de processos
seletivos de estágios e empregos.

PLANO DE GESTÃO 2020-2024

Diretriz 6: Fortalecer a imagem
institucional na cidade e região
• Intensificar ações para aproximar o IFSC da comunidade divulgando as
diferentes modalidades e opções de cursos oferecidos;
• Estimular parcerias entre o IFSC, empresas ou instituições público/privadas;
•
Criar um “Banco de Currículos” de alunos e egressos facilitando sua inserção
no mercado de trabalho, possibilitando que empresas acessem essas informações
para atender suas demandas;
• Criar o programa “IFSC Portas Abertas” visando apresentar a Instituição e as atividades
desenvolvidas à comunidade externa;
• Ampliar a representatividade do IFSC junto aos conselhos consultivos e deliberativos
da Comunidade (Projeto TEIA, AMAI, ACIX, Conselho de Educação, entre outros);
• Buscar e manter permanentemente contato com parlamentares da região na busca por
recursos extraorçamentários.
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MENSAGEM FINAL DO
CANDIDATO
Colegas e alunos do IFSC câmpus Xanxerê,
Obrigado pela apreciação deste documento! A intenção deste Plano de Gestão é fomentar
a discussão sobre a perspectiva de um olhar atento ao câmpus Xanxerê diante do cenário e
dos desafios atuais.
Ressaltamos que este documento não está finalizado, ele está em elaboração. Estamos
abertos ao diálogo para a continuidade da construção deste plano que deve representar os
anseios de todos nós integrantes da comunidade escolar.
Na ocorrência de dúvidas, sugestões, melhorias, podem nos procurar ou enviar as
considerações através dos canais de comunicação da campanha informados abaixo.
Por fim, assumimos nosso compromisso de uma gestão sustentável, proativa e transparente
que valoriza as pessoas, a ética e a eficiência na aplicação de recursos disponíveis. Colocamonos à disposição para representá-los. Por isso, pedimos seu voto e a sua confiança para
construirmos os rumos do nosso câmpus nos próximos quatro anos. Vamos juntas e juntos
encarar os #NovosTemposNovosDesafios que nos esperam.
Professor Ricardo Zanchett

CONTATOS
Facebook: /candidatoricardo
Instagram: @candidatoricardo
E-mail: professorzanchett@gmail.com
Currículo Lattes:
http://lattes.cnpq.br/0324777140539956
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