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Compromisso com a Comunidade
O Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) está comprometido, desde a sua
criação, com a construção de um espaço participativo, democrático e aberto
ao pensamento crítico e à inovação tecnológica. A instituição sempre esteve
voltada ao atendimento das demandas da sociedade como um todo, em
especial da comunidade que a cerca, buscando formar cidadãos através da
educação profissional técnica e superior, alinhada aos arranjos produtivos
locais.
Enquanto grupo de pessoas que já construíram uma trajetória dentro da
instituição e que compreendem a missão institucional, assumimos o
compromisso de encaminhar as decisões estratégicas do câmpus à
comunidade acadêmica, de forma democrática e colaborativa, sempre
buscando conscientizar a todos sobre a prioridade das questões mais
essenciais, que afetam diretamente a qualidade do ensino oferecido nos
cursos em andamento, e, em especial, naqueles que seguem em fase de
implantação.
Também assumimos o compromisso de estimular o diálogo, fomentar as
iniciativas e projetos individuais e coletivos que visem a colaborar para o
cumprimento da missão do IFSC, de modo a mantermos um ambiente
propício à inovação e que possa adaptar-se e manter-se harmonioso e
eficiente diante de eventuais mudanças na política institucional, bem como
na situação financeira e orçamentária.
Considerando o cenário econômico nacional, de incertezas com o
comprometimento do orçamento institucional, bem como a sinalização de
alterações nas políticas para a educação pública, acreditamos que é
importante nos voltarmos para as bases da educação profissional e
tecnológica pública e de qualidade: a gestão colaborativa, a integração entre
as pessoas e setores e o fomento à inovação.
Se, por um lado, não podemos nos comprometer a grandes investimentos e
obras, por outro, podemos assumir o compromisso de manter a coerência
entre nossos discursos e as nossas práticas, mantendo sempre o foco nas
pessoas: nos estudantes, nos servidores e na comunidade ao nosso entorno.
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Planejamento Institucional
Considerando os compromissos elencados, bem como a legislação que rege nossa
existência e os documentos norteadores da instituição e do câmpus, foram
considerados na elaboração deste Plano de Gestão as perspectivas individuais e
coletivas obtidas junto aos servidores e estudantes, através de manifestações
informais, cartas abertas e outros documentos elaborados por indivíduos, grupos
ou setores.
Para além destas referências, nos debruçamos sobre os diagnósticos e indicadores
institucionais para podermos apresentar à comunidade acadêmica um plano de
trabalho para os próximos quatro anos.

Entre os principais diagnósticos institucionais consultados para a elaboração deste
Plano de Gestão, destacamos:
● Avaliação Institucional do Câmpus e do IFSC realizada pelo INEP em 2017, no
contexto do Recredenciamento Institucional;
● Autoavaliações Institucionais realizadas em 2015, 2016 e 2018, com ampla
participação da comunidade acadêmica;
● Matriz SWOT elaborada pelos servidores do câmpus para elaboração do
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2020-2024.
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Gestão Colaborativa
As proposições apresentadas neste Plano de Gestão deverão ser debatidas,
projetadas e implantadas de maneira colaborativa, com a participação ativa da
comunidade acadêmica, de modo que seja possível agregar perspectivas distintas
na construção das melhores soluções para cada demanda.
Seguem as propostas:
● Fortalecer a autonomia e valorização de todos os setores, colegiados e
representações estudantis e dos servidores.
● Propiciar condições para a participação da comunidade local (ACIJS,
prefeitura, outras instituições ou órgãos representativos) no Colegiado do
Câmpus e na Comissão Própria de Avaliação.
● Aprimorar o processo de elaboração do Plano Anual de Trabalho (PAT);
incentivando a participação de toda a comunidade acadêmica, de maneira a
disseminar o conhecimento e proporcionar momentos de discussão sobre as
prioridades do câmpus.
● Organizar áreas e equipes de trabalho, entre técnicos e docentes, de modo a
permitir que haja discussão e apresentação de propostas de melhoria de
forma sistemática.
● Criar grupos de discussão e apresentação de experiências dos Cursos
Superiores e Técnicos, buscando a integração entre os cursos e padronização
de ações.
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Infraestrutura
Com a chegada de novos servidores, a oferta de novos cursos e o crescimento
gradativo no número de matrículas, as demandas por espaço para salas de aula,
laboratórios, espaços administrativos e de convivência tornam-se cada vez mais
latentes.
Além destas demandas, destacam-se as exigências legais relativas à acessibilidade
para pessoas com deficiência, bem como a importância da manutenção preventiva
das estruturas existentes, buscando garantir a continuidade do funcionamento e a
eficiência dos gastos públicos.

Seguem as propostas:

● Buscar recursos para mobiliar o Bloco C, possibilitando a reestruturação dos
ambientes de ensino e administrativos, bem como da biblioteca.
● Criar um Plano Diretor para o câmpus, alinhado ao Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI), prevendo a ocupação do terreno com espaços planejados
para atender, no longo prazo, as demandas do ensino, das atividades
administrativas, assim como das atividades esportivas, culturais e de
convivência e integração.
● Organizar a criação do Plano Diretor de Infraestrutura do Câmpus, e alinhálo ao plano diretor, prevendo a implantação e atualização dos laboratórios
didáticos, dos demais equipamentos necessários ao ensino, bem como para
as atividades administrativas.
● Alinhar ao Plano Diretor de Infraestrutura um cronograma de manutenção da
infraestrutura do câmpus, agindo de forma preventiva e corretiva, visando
sempre a otimização dos recursos públicos.
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● Elaborar plano de atualização dos equipamentos de tecnologia da
informação, tanto para uso administrativo como para fins acadêmicos.
● Otimizar o uso dos espaços existentes, buscando novas formas de
aproveitamento dos ambientes para propiciar o desenvolvimento de
atividades e oportunidades de convivência a servidores e estudantes.
● Colocar em prática o projeto de instalação de elevador PcD e aquisição ou
instalação de outras estruturas e equipamentos voltados a garantir a
acessibilidade.
● Fortalecer o vínculo com a Reitoria, a fim de pleitear recursos através de
projetos institucionais e emendas parlamentares, visando a melhorias na
infraestrutura do Câmpus, assim como para realização de projetos de
pesquisa e extensão.
● Propiciar condições para a organização do Núcleo de Educação a Distância do
Câmpus, com a perspectiva de constituir um polo de oferta EaD.
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Processos Administrativos
Quando nos deparamos com expressões como “processos administrativos”, é muito
comum vislumbrarmos uma cena digna de Franz Kafka, o autor tcheco que melhor
retratou na literatura os excessos da administração pública do século XIX. No
entanto, o termo burocracia não se refere necessariamente a algo negativo, pois
são os processos burocráticos que garantem o respeito aos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência da administração
pública. Os excessos são tão prejudiciais quanto a ausência de normas, que gera
dúvidas e, pela ausência de padrões, torna praticamente impossível a garantia de
continuidade.
Neste sentido, temos como objetivo a melhoria contínua de processos já definidos,
bem como a padronização de processos que já ocorrem, visando à garantia de que
as melhores práticas serão preservadas e os excessos serão descartados.
Seguem as propostas:

● Estudar melhorias dos processos administrativos e acadêmicos internos, com
o objetivo de organizar o mapeamento dos processos e a elaboração de
normativas internas e manuais.
● Aprimorar a metodologia para elaboração, apresentação e apreciação de
Planos Anuais de Trabalho.
● Propor a socialização de experiências de sucesso entre os servidores e
estudantes, como forma de valorizar as iniciativas individuais ou
colaborativas, integrar a comunidade acadêmica e fortalecer a disseminação
do conhecimento.
● Realizar avaliações periódicas sobre a execução do PAT, a fim de garantir a
adequação da aplicação de recursos conforme eventuais mudanças de
contexto orçamentário.
● Apoiar e disseminar iniciativas de sustentabilidade nos processos
administrativos, compras e uso de materiais e equipamentos, em parceria
com a Reitoria, a fim de aumentar a eficiência do gasto público.
● Propiciar a organização da comunicação entre todas as áreas e servidores,
agilizando a tomada de decisão.
● Oportunizar a discussão de ações e projetos com reuniões periódicas e
eficientes.
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Processos de Ensino
Além dos processos administrativos, é essencial, pela natureza da nossa
instituição, destacar os processos de ensino, que englobam as atividades
dentro e fora de sala de aula e que colaboram para a formação integral do
estudante. Estes processos abrangem o ingresso, acolhimento, permanência
e êxito dos estudantes, bem como o acompanhamento dos egressos e a
inserção destes no mercado de trabalho.
Seguem as propostas:

● Fortalecer os cursos existentes, dando ênfase à constante busca pela
excelência no ensino.
● Instituir metodologia de avaliação contínua dos cursos, para dar subsídios à
busca pela excelência no ensino.
● Aprimorar a organização das atividades dos setores que compõem a Diretoria
de Ensino, Pesquisa e Extensão gerando maior integração, com foco no
estudante.
● Estudar e organizar melhorias nos processos de comunicação entre
Coordenadorias de Curso, Pedagógica e Departamento de Assuntos
Estudantis com os estudantes, com o objetivo de antecipar insucessos e
garantir as devidas orientações individuais e coletivas.
● Estudar e propor formas de reduzir a evasão escolar, com ações de
acolhimento, assistência estudantil, acompanhamento e prevenção, com foco
no estímulo à permanência e êxito dos estudantes.
● Aprimorar o Observatório de Egressos, de modo a coletar informações
relevantes a respeito dos motivadores de permanência ou abandono, bem
como acompanhar a inserção dos egressos no mundo do trabalho.
● Aprimorar os canais de comunicação com os estudantes e criar novos canais
de comunicação com os egressos, garantindo a ampla divulgação dos
processos de ingresso dos cursos regulares e de extensão, dos eventos
institucionais e das oportunidades de emprego e de estágio voltadas às áreas
do conhecimento em que atuamos.
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● Propiciar condições e garantir a atuação contínua do Núcleo de
Acessibilidade Educacional (NAED) e dos profissionais do Atendimento
Educacional Especializado (AEE), visando à inclusão das pessoas com
deficiência.
● Incentivar o desenvolvimento de atividades de pesquisa e extensão
integradas ao ensino.
● Fomentar a elaboração de Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão que
integrem os diferentes cursos da instituição, buscando a aplicação e a troca
de conhecimentos entre as áreas.
● Fomentar a realização de projetos de Pesquisa Aplicada em parceria com as
empresas locais, impactando na qualidade do ensino e na inserção dos
egressos no mundo do trabalho.
● Estimular a integração entre o Câmpus e o Centro de Inovação de Jaraguá do
Sul, visando parcerias para o Ensino, Pesquisa e Extensão e contribuindo para
o desenvolvimento da cultura de inovação tecnológica e empreendedorismo
entre os estudantes.
● Estimular a participação institucional em eventos e feiras realizados por
escolas, empresas ou outras instituições da região, de modo consolidar a
identidade institucional e colaborar para o reconhecimento e a valorização
social da educação profissional e tecnológica.
● Organizar a apresentação de resultados de trabalhos de Ensino, Pesquisa e
Extensão no formato de palestras, semanas acadêmicas, feiras, gincanas e
outras, de forma a envolver estudantes e servidores.
● Incentivar a organização das competências docentes para atividades de
ensino (cursos regulares e FICs), pesquisa e extensão.
● Estimular o desenvolvimento de estratégias inovadoras de ensino e
aprendizagem, focadas no perfil de estudante de cada curso.
● Estudar a viabilidade da implantação de percentual de carga horária EaD nos
cursos regulares.
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Pessoas
O foco de todas as propostas deste Plano de Gestão, alinhado à missão institucional,
está voltado à sociedade em geral, à comunidade local e às pessoas. Neste contexto,
o que se propõe é o desenvolvimento da Infraestrutura e aprimoramento dos
Processos com o objetivo de dar suporte e garantir a eficiência da gestão, a
qualidade do ensino, a qualidade de vida no trabalho e o retorno social aos
cidadãos.
Em nossa visão, cada proposta elencada anteriormente gerará impactos positivos
na comunidade acadêmica e na comunidade local, lançando as bases para a
formação plena de cidadãos através da educação profissional.

Seguem as propostas:

● Focar a gestão nas pessoas e propiciar um ambiente de trabalho que traga
liberdade para os servidores e estudantes colaborarem para o
desenvolvimento do câmpus.
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● Aprimorar o uso dos canais de comunicação institucionais e de diálogo
entre a gestão, os servidores e os estudantes, de modo a garantir a
harmonia e o entendimento mútuo.
● Incentivar a organização estudantil e manter o ambiente propício à
integração entre os setores do câmpus e as representações estudantis, seja
nas questões diretamente relacionadas ao ensino ou naquelas voltadas às
atividades esportivas, culturais, recreativas ou de caráter extensionista.
● Estimular a participação dos estudantes e servidores nos colegiados e nos
fóruns institucionais para manifestação e debates das perspectivas
coletivas do câmpus.
● Promover a realização de atividades e eventos culturais, científicos e de
conscientização, abordando os temas transversais da educação e os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, abertas a toda a comunidade
acadêmica e à comunidade local.
● Promover e estimular a realização de atividades esportivas, solidárias e
de integração dentro e fora do câmpus, a fim de garantir a manutenção de
um ambiente harmonioso e cordial entre a comunidade acadêmica.
● Fomentar o atendimento aos públicos estratégicos da instituição através
do estímulo à Formação de Formadores, planejamento dos cursos de
Qualificação Profissional e fomento aos cursos de Extensão, estimulando
o acesso destes públicos aos cursos regulares.
● Buscar parceria com a Reitoria, para valorização das carreiras dos
servidores, com oferecimento de capacitação, encontros periódicos para
troca de experiências e padronização de atividades entre os campi da rede,
fortalecendo a identidade e a cultura da instituição, bem como a qualidade
de vida no trabalho.
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Plano de Trabalho Constante
As propostas apresentadas não devem se encerrar neste documento.
Queremos que elas criem vida a partir de muitas mãos, que sejam moldadas,
avaliadas, reavaliadas e que, sempre que cabível, sejam lapidadas. Há sempre
margem para melhorias e aprimoramentos e, por conta disso, nos
comprometemos a garantir os espaços de escuta e de reflexão sobre as
proposições e as práticas da gestão.
Este Plano de Gestão foi pensado para integrar o Projeto Educativo do
Câmpus. Neste contexto, as propostas aqui elencadas deverão ser
periodicamente avaliadas pela comunidade acadêmica, com os objetivos de
analisar os impactos gerados e apontar a direção a ser seguida: se devemos
avançar ou recuar, corrigir o curso ou afinar o foco, pensando sempre no
coletivo do câmpus e nos serviços prestados à sociedade.
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Delcio Luís Demarchi
Quem é?
Sou natural de Jaraguá do Sul, SC. Nasci e cresci em um sítio no interior da cidade, onde vivi até o
final de 2008, quando casei com a Joice. No sítio, tive a oportunidade de viver, além de junto de
meus pais e irmãos (tenho dois irmãos e uma irmã), com meus avós paternos, o que acredito ser
uma grande oportunidade que poucas pessoas tiveram. Todos lá em casa me incentivaram a
estudar muito. Depois de casado, a Joice continua me incentivando a não desistir de meus
objetivos. A Joice e eu temos uma filha, a Rafaela, hoje com 7 anos e a grande alegria de nossa
família.

Como constitui-se enquanto profissional?
Com 14 anos, fui incentivado pela minha família a fazer um curso de aprendizagem industrial.
Como não sabia o que estudar, fui cair na Mecânica. E não é que gostei? Após concluir o curso na
área Mecânica, iniciei o Curso Técnico em Eletromecânica, na então Escola Técnica Federal de
Santa Catarina. Neste período iniciei um estágio no SENAI, onde atuei por dois anos. Ao término
do estágio, fui convidado pela instituição a trabalhar como docente na área mecânica. Dei aulas
na instituição por um período de dez anos e, durante este período, fiz a graduação em Tecnologia
em Mecânica (UNERJ) e depois uma especialização em Tecnologia da Usinagem (SOCIESC). Em
2011, após aprovação em concurso público, fui nomeado para o cargo de docente do IFSC, onde
atuo até hoje. Em 2016, também terminei o mestrado em Engenharia Mecânica (SOCIESC).

O que já realizou na área da educação?
Minha experiência na área da educação iniciou no SENAI, ainda quando era estagiário, pois tinha
contato e podia observar as aulas que aconteciam nos laboratórios. Depois, iniciei ministrando
aulas de usinagem para cursos de qualificação profissional, depois para cursos de aprendizagem
industrial, depois para cursos técnicos, depois para cursos de graduação. Tive oportunidade de
trabalhar na coordenação de cursos de aprendizagem industrial e cursos técnicos. No IFSC, atuo
nos cursos técnicos e superiores, mais especificamente na área de usinagem. Fui coordenador do
Curso Técnico em Mecânica e atualmente ocupo o cargo de Diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão.

Quais os planos para os próximos anos?
Consolidação. Acredito que esta seja uma palavra que resume bem o que penso para nosso câmpus
para os próximos anos. Consolidação dos cursos que estão sendo ofertados. Consolidação da força
de trabalho. Consolidação de processos internos. Consolidação da infraestrutura física do câmpus.
Mas, principalmente, a consolidação do IFSC como uma instituição reconhecida pela comunidade
local, reconhecida por ofertar cursos e atividades que vão ao encontro do que a comunidade
procura. Nosso câmpus completará dez anos de funcionamento em 2020; e acredito que podemos
trabalhar juntos para mostrar para a comunidade que o IFSC é de todos e para todos!
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Edson Sidnei Maciel Teixeira
Quem é?
Eu aproveitei muito pouco Curitiba, onde nasci há 45 anos, pois meus pais se mudavam muito de
cidade. Assim, circulei por cidades de Minas Gerais (Três Corações), Amazonas (Manaus) e Rio
Grande do Sul (Santa Rosa e Porto Alegre). Inclusive, foi em Porto Alegre que meu pai se aposentou
e acabei permanecendo tempo suficiente para finalizar meu curso de Engenharia Mecânica. Mas
essa vida de mudanças me atraiu para mais alguns movimentos, pois morei em Joinville, voltei a
Curitiba e, finalmente, me estabeleci novamente em Joinville, onde já estou há treze anos. Na
primeira passagem por lá, já carreguei junto minha esposa Júlia e, agora, meus dois filhos: Vítor e
Diogo.

Como constitui-se enquanto profissional?
Antes de tudo, organizador. Assim sou eu. Já trabalho há algum tempo como organizador.
Primeiramente na indústria, onde fui Analista de Processos Produtivos, Supervisor de Produção,
Engenheiro de Processos, Supervisor de Engenharia de Processos. Depois, na vida de Professor,
com Projetos e Aulas organizados e participação em Desafios e Prêmios com os estudantes. Hoje,
vejo que há relação entre os trabalhos que fiz. Talvez até porque busco organizar sequências e
processos que funcionem da melhor maneira, para mim e para os outros, independentemente da
área de atuação. E porque acredito na construção colaborativa, onde todos podem auxiliar a
identificar os melhores caminhos.

O que já realizou na área da educação?
Muitos me perguntam por que não peço remoção para Joinville, pelo sacrifício de ficar indo e
voltando a Jaraguá do Sul todos os dias. A resposta é simples: afeição ao câmpus. Entrei aqui em
2011, quando ainda tínhamos uma estrutura muito antiga e deficiente. Participei de vários
movimentos de melhoria do câmpus e fui Chefe do Departamento de Administração quando ainda
éramos Campus Avançado Geraldo Werninghaus. Aos poucos, o câmpus foi criando forma,
ganhando espaços e abrigando novos servidores. Auxiliei a organizar o Curso de Fabricação
Mecânica. Afastei-me para fazer meu Doutorado e retornei para dar continuidade a minha grande
intenção: tornar o Câmpus Jaraguá do Sul - Rau cada vez melhor. Assumi a Coordenação do curso
de Fabricação Mecânica com o objetivo de atualizá-lo e participo de Grupos de Trabalho,
Colegiado do Câmpus e atividades de organização do curso e do câmpus. Afinal, acredito que tenho
muito ainda a contribuir para o Ensino, Pesquisa e Extensão e na melhoria do local que escolhi
para trabalhar.

Quais os planos para os próximos anos?
Ao mesmo tempo em que vejo que temos muito trabalho para termos uma consistência na
organização e nas atividades do câmpus, vejo que temos um potencial humano muito grande.
Conseguimos trabalhar juntos, buscar soluções juntos, estar comprometidos com a melhoria
juntos. E essa característica é muito importante para desenvolvermos uma forte estrutura de
Ensino, Pesquisa e Extensão, integrando Mecânica, Elétrica, Desenvolvimento de Sistemas e todas
as demais áreas. É possível aproximar e conectar as pessoas e os projetos, criando uma
colaboração organizada e muito forte. Acredito muito no nosso potencial humano e quero
trabalhar para que consigamos desenvolver cada vez mais a nossa integração. Juntos.
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Loiraci Ribeiro Carvalho
Quem é?
Nasci no Rio Grande do Sul, filha da dona Neide e seu Adão, um casal de agricultores com cinco
filhos que morava (e ainda mora) na área rural do pequeno município de Caseiros, que possui
aproximadamente três mil habitantes. Um a um todos os cinco filhos deixaram a pequena cidade
em busca de oportunidades de trabalho e estudo. Trabalhando e estudando em Caxias do Sul,
conheci o Matheus, um manezinho da ilha que era recém-formado em engenharia mecânica e
fazia estágio em uma empresa de lá. Há onze anos ele é meu marido, parceiro e companheiro de
vida.

Como constitui-se enquanto profissional?
Na vida acadêmica, tive uma passagem pela faculdade de história e depois me encontrei ao
estudar Gestão Pública. Fiz pós-graduação em Administração Pública e atualmente curso uma
nova graduação em Administração. Em minhas atuações profissionais, sempre me envolvi com a
administração, mesmo sem ocupar o cargo propriamente dito. O IFSC entrou em minha vida em
maio de 2013 quando fiz o concurso público que me trouxe as maiores alegrias da minha vida
profissional, no IFSC me sinto parte de algo que me realiza, pois o trabalho é voltado para a
população, para os filhos (muitas vezes são cinco filhos mesmo rsrsrs), para os pais, para os
amigos, para toda uma sociedade que necessita do IF para melhorar de vida. Sinto-me em casa no
Câmpus Jaraguá do Sul - Rau (GW), com uma família enorme, com pessoas ímpares e muitas
oportunidades de aprendizado e realizações.

O que já realizou na área da educação?
Ao ingressar no câmpus, fui designada a atuar no setor financeiro; e foi um período de muito
trabalho e novos desafios. No início de 2013, o câmpus possuía poucos servidores e, nessa época,
assumi a coordenadoria e uma cadeira no Colegiado do Câmpus, participei de grupos de trabalho,
comissões e atividades onde tive oportunidade de contribuir. Estive na coordenação de gestão de
pessoas por um pequeno período, mas muito rico em aprendizado. Em 2016, assumi a chefia do
Departamento Administrativo, onde estou tendo a oportunidade e a responsabilidade de
trabalhar por melhores condições para os servidores e estudantes: para o câmpus. Nesse período
tive a alegria de, junto aos demais colegas, encaminhar atividades e obras que impactaram
significativamente na infraestrutura do câmpus: troca dos telhados dos três níveis dos dois blocos,
eliminando focos de vazamento; pintura completa do câmpus; instalação do sistema de exaustão
no laboratório de soldagem; adequação da rede de ar comprimido; instalação do sistema de
prevenção e combate a incêndios, entre outros.

Quais os planos para os próximos anos?
Acredito que tenho muito a contribuir para o desenvolvimento da gestão democrática e
participativa deste câmpus, sempre pensando na manutenção e melhoria continuada das
atividades administrativas e de gestão. Para além dessa parte de cuidado com a infraestrutura e
ambientes de trabalho, acredito que as pessoas precisam de um bom clima organizacional para
desempenhar suas atividades com tranquilidade e harmonia, esse é um dos meus principais
objetivos.
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Rodrigo Domit
Quem é?
Eu nasci em Curitiba, mas cresci em Londrina. De 2002 para cá, morei por seis anos em Curitiba,
cinco anos no Rio de Janeiro; e estou há seis anos em Jaraguá do Sul, no IFSC. Minha mãe foi
conselheira tutelar, meu pai trabalha com transferência de tecnologia, minha irmã é bióloga e
pesquisadora, enquanto meu irmão é médico. Minha criação sempre foi voltada à prioridade para
a educação; e meus pais sempre deixaram claro que se desdobravam para que nós tivéssemos
oportunidades que eles não tiveram. Além dessa base familiar, tenho uma grande companheira, a
Mara. E tenho a alegria de poder acompanhar o crescimento de um sobrinho, uma sobrinha e um
neto (também é meu!).

Como constitui-se enquanto profissional?
Sou formado em Comunicação Social pela UFPR, um curso bem generalista e que me deu uma boa
base para atuar em diversas áreas. Fui diretor de marketing da Agência Jr. de Comunicação da
UFPR, depois trabalhei com publicidade, marketing, design, cinema, produção de eventos,
fotografia, produção teatral, revisão e tradução de textos, entre outros. Além da graduação, fiz
um curso de Elaboração de Indicadores Institucionais, um curso de Gestão e Liderança para
Técnicos em Educação e conclui este ano uma especialização em Tecnologias para Educação
Profissional, ofertada pelo IFSC, através do Cerfead. Também estou no meio da Licenciatura em
Letras, curso com o qual almejo qualificar minha atuação na educação e na literatura. Para quem
não sabe, tenho dois livros publicados.

O que já realizou na área da educação?
Após ingressar no IFSC, em 2013, já atuei em diferentes setores. Neste período de seis anos, já fui
responsável pelo setor de Estágios, coordenador de Extensão, representante dos técnicos no
Colegiado do Câmpus, membro da Comissão Própria de Avaliação, coordenador do Registro
Acadêmico; e estou há um ano na chefia do Departamento de Assuntos Estudantis. Entre as
realizações, destaco as mais recentes: reorganização do Registro durante o período de
implantação do SIGAA, junto com a equipe do setor; e a definição das competências do
Departamento de Assuntos Estudantis (DAE) que foram aprovadas em Assembleia este ano.

Quais os planos para os próximos anos?
Atualmente, o DAE conta com um complexo rol de competências. Estou atuando para articular
iniciativas junto a outros setores do câmpus e representações estudantis. No entanto, ainda é
preciso aprimorar e mapear processos, definir padrões e garantir a continuidade das ações. Meu
objetivo específico para os próximos quatro anos, caso esteja à frente do DAE, será colocar em
prática todas as competências do departamento. Para alcançar este objetivo, penso que o caminho
será a gestão colaborativa e a integração entre setores e servidores, o estímulo às ideias
inovadoras e o estímulo à participação dos estudantes e de seus representantes no dia a dia do
câmpus, trazendo novas perspectivas e fôlego para tornar o câmpus mais vivo e interessante.
Acredito que a nossa comunidade acadêmica tem grande potencial para lidar com as demandas e
desafios que se apresentam; e que, para superá-los, basta caminharmos juntos, rumo à
permanência e êxito dos nossos estudantes, tendo sempre em vista o cumprimento da missão
institucional e o impacto social, na comunidade acadêmica e local, das ações e projetos que
realizamos.
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