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O CANDIDATO
Sou Erasmo Menezes de Souza, professor, Classe” D” Nível III-3 da Carreira
de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, com regime de
dedicação exclusiva, lotado no Campus Rio Branco – Xavier Maia do
Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Acre (IFAC), desde
junho de 2010.
Em 2008, graduei-me em Matemática pela Universidade Federal do Acre,
após a conclusão conclui uma especialização em educação (Ivel, 2009) e em
2012 inicie o mestrado em Ciências agrarias voltada para a Educação
Ambiental pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), o
qual conclui em 2014.
Ingressei no IFAC em junho de 2010, no cargo de professor de Educação
Básica e Tecnológica, já atuei como coordenador do curso de Edificações
dentre outras coordenações, bem como diretor da Assistência Estudantil da
primeira pró-reitora existente no Brasil. Durante esse período, em torno de 5
anos, sempre busquei atuar com comprometimento e dedicação junto as
colegas e corpo discente da minha instituição, participando de momento
importantes e transformadores do Instituto Federal do Acre. Portanto, sinto
que hoje com 24 anos de experiência de sala de aula e vivencia na gestão nas
suas mais diferentes esferas, chegou a hora de Incluir para Educar, então,
eu convido você a fazer parte dessa nova história a ser construída de forma
democrática e participativa.
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PROPOSTA DE GESTÃO – INCLUIR PARA EDUCAR

Na figura principal da gestão a diretoria deverá promover o desenvolvimento
da participação democrática que retrate seus agentes, voltada para uma visão
humanista e tendo como premissa a cooperação entre os indivíduos. Dessa
forma pretendo intensificar as reuniões entre as diretorias e coordenações,
sempre buscando a racionalidade e a melhor estratégia de gestão democrática
possível. Pretendo também ampliar a presença da comunidade, por meio da
consolidação dos órgãos e grupos representativos existentes, como por
exemplo, colegiados e representantes de turma, garantindo dessa forma a
representatividade a qualquer servidor ou estudante. Outra presença
importante é a dos pais na escola, agindo em forma de parceria com a
educação dos filhos e em sintonia com a Instituição.
Essa proposta tem a finalidade de incentivar a confiança e a proporcionar
uma aproximação da comunidade ao meio acadêmico do Instituto Federal do
Acre – Campus Xavier Maia. Assegurando aos servidores plenas condições
de execução de suas atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, através de
uma gestão democrática, transparente e ética, voltada para a inclusão. Dessa
forma, teremos a garantia aos nossos alunos de comprometimento na
formação profissional dos mesmos, entregando a sociedade, cada vez mais,
cidadões preparados para o mercado de trabalho e para a vida.
Dessa forma, a proposta de gestão “Incluir para Educar” apresenta a
comunidade Acadêmica do IFAC Campus Xavier Maia, argumentos para o
desenvolvimento de ações que visam garantir e implementar esses ideais em
nosso campus. Lembrando que essa proposta de gestão não encontra-se em
suma fechada, estando dessa forma aberta a contribuições e sugestões que
venha a somar para o bom funcionamento de forma democrática e
transparente do nosso campus.
A proposta de gestão baseia-se nos seguintes princípios:
I.
II.
III.
IV.
V.

Gestão Inclusiva
Gestão de Recursos e Infraestrutura
Ensino
Pesquisa
Extensão
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I GESTÃO INCLUSIVA

A proposta de educação inclusiva fundamenta-se numa filosofia que aceita e
reconhece a diversidade na escola, garantindo o acesso a todos à educação
escolar, independentemente de diferenças individuais. O valor principal que
norteia a ideia da inclusão está calcado no princípio da igualdade e
diversidade, concomitante com as propostas de sociedade democrática e
justa. Fundamenta-se na concepção de educação de qualidade para todos,
respeitando a diversidade dos alunos e realizando o atendimento às suas
necessidades educativas. Isso implica adaptações diante das diferenças e das
necessidades individuais de aprendizagem de cada aluno. Uma das
possibilidades de construção da escola inclusiva é a aproximação dos sujeitos
(comunidade interna e externa), diante da descentralização do poder, a
municipalização pode proporcionar a aproximação da comunidade e da
escola. Sendo a gestão escolar democrática e participativa responsável pelo
envolvimento de todos que, direta ou indiretamente, fazem parte do processo
educacional. Assim, o estabelecimento de objetivos, a solução de problemas,
os planos de ação e sua execução, o acompanhamento e a avaliação são
responsabilidades de todos. Dessa forma podemos destacar algumas ações:

✓ Elaborar o PPP (Plano Politico Pedagogico) de forma
democratica, com responsabilidade, compromentimento e
respeito, viasando inovar a prática e elevar a qualidade de
ensino;
✓ Buscar junto a reitoria a implantação de uma Sala de Recurso
Multifuncional – SRM para atender alunos público alvo da
educação especial, matriculados nos cursos integrados, como
disciplina o Plano Nacional de Educação;

✓ Contratação de um professor de educação inclusiva para atender
na SRM;
✓ Buscar junto ao MEC o aparelhamento da SRM;
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✓ Ofertar e garantir a participação em curso de LIBRAS,
Orientação e Mobilidade, Noções de abordagem aos alunos
com TEA aos Assistentes de Alunos;
✓ Melhorar a identificação das necessidades dos alunos já na fase
de matricula;
✓ Continuar a parceria entre o NAES e NAPNE para a tomada de
diretrizes para as demandas que envolvem as temáticas de
Alunos PcD e Alunos PNE;

✓ Incentivar a participação de alunos abrangidos por políticas
afirmativas que os mesmos participem em projetos de extensão,
ensino e pesquisa para valorizar e dar visibilidade aos
potenciais dentro do nosso corpo acadêmico;

✓ Buscar cooperação junto a Secretaria de Estado de Educação
para ter profissionais da área de educação especial que ainda
não temos garantido por falta de códigos de vaga especifico;
✓ Propor que todos os eventos, interno e externo, sejam
garantidos os requisitos mínimos de acessibilidade.
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II GESTÃO DE RECURSOS E INFRAESTRUTURA

A proposta administrativa deve estar pautada na modernização e na
manutenção e melhoramento da infraestrutura. Desta maneira esta proposta
de gestão pretende realizar algumas ações para garantir a infraestrutura
necessária, levando em conta a gestão participativa, com propósito de definir
a alocação de investimentos dos recursos, dialogando desde a base até o
conselho diretor do campus, podendo citar algumas ações:

✓ Reorganizar o organograma do IFAC Campus Rio Branco – Xavier
Maia;
✓ Elaborar e executar um projeto para melhorar a acústica das salas de
aula;
✓ Adequar os espaços de funcionamento da Assistência Estudantil, Sala
dos Professores, Registro Escolar e Diretoria de Administração, para
melhor atendimento ao público interno e externo;
✓ Fazer um projeto em parceria com a Reitoria, de construção de mais 2
blocos e um galpão para aulas práticas de Edificações, buscando
auxilio de emendas parlamentares;

✓ Fazer um projeto de criação de um centro de convivência;
✓ Ampliar a autonomia administrativa dos setores envolvidos no
gerenciamento do campus;
✓ Promover ações de aquisição e manutenção de recursos materiais;

✓ Realizar diálogo e propor ações formativas coerentes com as
demandas setoriais;
✓ Proporcionar recursos materiais/tecnológicos necessários a realização
de atividades com eficiência.
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III

ENSINO

As propostas que apresentamos para o Ensino foram idealizadas respeitando
as projeções estabelecidas no Projeto Político Pedagógico do Campus Rio
Branco´- Xavier Maia, e, estão fundamentadas nas Leis que regem os
princípios e ações educacionais no Brasil. Neste sentido, seguiremos como
princípios norteadores práticas de ensino que colaborem com o
desenvolvimento local e regional aliado a proposta de ofertar educação
profissional e tecnológica nos seus diferentes níveis e modalidades,
associados à pesquisa e extensão, para a formação de cidadãos qualificados
e comprometidos com a inclusão social e o desenvolvimento socioambiental.
Assim, é diante dessa visão realística que pretendemos ser referência em
educação profissional e tecnológica nos diferentes níveis e modalidades de
ensino, ofertando no IFAC, campus Rio Branco Xavier Maia, uma educação
que vai além da transferência de conteúdo, avançando para uma perspectiva
de ensino significativo e condizente com a necessidade formativa de nossos
Jovens e adultos. Portanto, diante deste cenário prospectivo, apresentamos
nossas principais ações no âmbito do Ensino:

✓ Fomentar a articulação pedagógica entre ensino, pesquisa e extensão,
em diferentes níveis e modalidades; incentivando às práticas que
englobem à interdisciplinaridade, levando o acadêmico a
compreender o papel das diferentes ciências nas soluções para os
problemas;
✓ Garantir otimização e a continuidade de oferta das bolsas de Auxílio
permanência ou outras discutidas na Comissão Local de Assistência
Estudantil;

✓ Incentivar o diálogo com as representações estudantis (Grêmio,
Centro Acadêmico, entre outros) oportunizando a participação dessas
representações no processo de gestão do campus;
✓ Fortalecer o currículo dos discentes por meio de cursos de
aperfeiçoamento, minicursos, oficinas e palestras;
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✓ Promover reuniões mensais com os representantes de Turma;
✓ Incentivar e oferecer logística de transporte e apoio para realização
de visitas técnicas;
✓ Fomentar a Formação Continuada para docentes e Técnicos;
✓ Organizar o horário de funcionamento da biblioteca;

✓ Fortalecer os cursos já existentes, viabilizando a contratação de
Professores, conclusão dos laboratórios, aquisição de livros,
ampliação das parcerias nos estágios, manutenção da infraestrutura
predial e promoção de ensino com foco na aprendizagem prática e
significativa;
✓ Atualizar todos os PPC´s (Projeto Pedagógico de Curso), garantindo
a participação da representatividade dos alunos através dos
colegiados dos cursos;

✓ Incentivar a participação da comunidade acadêmica na reformulação
de instrumentais tais como: projeto Político Pedagógico (PPP) Plano
de Desenvolvimento do Campus (PDC), entre outros;
✓ Criar Regimento Interno do Campus e propor criação de regimento
para uso dos Laboratórios;

✓ Consultar a sociedade sobre a criação de novos cursos;
✓ Reestruturar o Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades
Educacionais Específicas (NAPNE);

✓ Participar de Políticas Públicas educacionais no âmbito municipal,
estadual e federal;
✓ Incentivar a pedagogia de Projetos (temas transversais: Consciência
Negra, Semana do Meio Ambiente, entre outras);
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✓ Promover atividades de valorização profissional e qualidade de vida
para os servidores;
✓ Reestruturar o Serviço de Orientação Educacional, garantindo
melhores condições de trabalho aos profissionais que assessoram e
acompanham as ações inerentes ao ensino e aprendizagem no
campus;
✓ Implementar a informatização do Sistema Integrado de Gestão de
Atividades Acadêmicas, o que permitirá aos discentes a visualização
On Line das notas, frequência e outros relatórios referentes a vida
acadêmica;

✓ Promover o uso do AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem, para
postagem de materiais pedagógicos, e acompanhamento de atividades
de ensino presencial

✓ Apoiar os projetos de ações esportivas desenvolvidas por docentes de
Educação Física;
✓ Colocar em pratica um projeto de pré enem com duração de 6 meses,
com vagas voltadas para os discentes e a comunidade;
✓ Organizar um projeto de educação continuada para todos docentes e
complementação pedagógica para os docentes que não possuem
formação na área de licenciatura;
✓ Implantar um programa de conscientização sobre sexualidade e
doenças sexualmente transmissíveis, de forma continua, no âmbito
escolar;
✓ Implementar um sábado letivo do mês para execução de um projeto
que inclua todos os docentes. Através desse projeto, trabalharemos
com parceria junto a órgãos tais como SEBRAE, SENAC, SENAI,
SESC, SEST, TJ e etc...., nesses sábados teremos serviços que atenda
as famílias dos discentes, bem como a comunidade

12

IV PESQUISA

Nossas ações estarão no âmbito do incentivo e registro das pesquisas
desenvolvidas no campus, assim como o acompanhamento e
orientação de servidores que pleiteiam, ou estejam em, processos de
qualificação (Pós Graduação) e divulgação cientifica (Congressos,
Publicações, etc), além de promover ações que socializem a pesquisa
(local, regional, nacional e internacional) e a inovação ao longo do
calendário letivo. Além destas ações pretendemos ainda:
✓ Apoiar a organização/criação dos Grupos de Pesquisa;
✓ Criar a semana acadêmica, com a participação de todos os
cursos e eixos do IFAC Campus Rio Branco – Xavier Maia;
✓ Criar a Feira de Matemática, Ciências e Artes;
✓ Realizar o encontro de Iniciação Cientifica do Campus;

✓ Trabalhar para a implantação de cursos de pós-Graduação no
campus;
✓ Incentivar a iniciação científica através de edital para seleção
de projetos.
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V EXTENSÃO

Nossas ações estarão no âmbito do incentivo e registro dos projetos e/ou
ações desenvolvidas no campus, assim como o acompanhamento e
orientação de servidores que pretendam trabalhar com empresas júnior,
incubadoras e prestação de serviços à comunidade, bem como, incentivar a
divulgação cientifica (Congressos, Publicações, etc), além de promover
ações que socializem a extensão desenvolvida no campus no âmbito local,
regional, nacional e internacional e estimular a inovação ao longo do
calendário letivo. Além destas ações pretendemos ainda:
✓ Apoiar as ações do NEAB;
✓ Criar o observatório do mundo do trabalho;

✓ Realizar o encontro de Iniciação Cientifica do Campus;
✓ Trabalhar para a implantação do calendário anual de ações/eventos
do campus;

✓ Incentivar a iniciação científica extensionista através de edital para
seleção de projetos;
✓ Trabalhar em parceria com a reitoria para dar apoio aos servidores
que queiram trabalhar a extensão.
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À COMUNIDADE DO IFAC – CAMPUS RIO BRANCO

Com o propósito de atingir essas metas de gestão, é necessário que o campus
discuta com os órgãos centrais (IFAC - Reitoria) e também aos demais
campi, consolidando as propostas não somente de forma individual mais
institucional sem perder a autonomia. A Direção deve ser o elo entre a
Reitoria e a comunidade do campus participando ativamente na construção
dos princípios, políticas, diretrizes, regras e procedimentos institucionais.
Com esses pensamentos, planos e projeções, apresentados nesta proposta de
gestão, pretendo promover o desenvolvimento democrático, transparente e
ético que retrate seus agentes através de uma visão inclusiva, pensando em
uma instituição organizada e voltada para os princípios educacionais de
formação do cidadão para a vida.
Pensando nisso, devemos sempre fortalecer o tripé do ensino da pesquisa e
da extensão para alcançar nossos objetivos e através da inclusão fazer a
mudança que precisamos para a nossa comunidade. Dessa forma, proponho
a mudança, proponho o novo, pois esse é o momento ...vamos lá “incluir
para Educar”.

Que deus nos Abençoe nessa Caminhada, saudações Ifaquianas,

ERASMO MENEZES DE SOUZA
Professor Ebtt - Candidato a diretor Geral
Campus Rio Branco – Xavier Maia (2020/2023)

