
   

 

 

PLANO DE GESTÃO 
2021-2024  

  Daniel Corrêa Lobato 

 

 

  



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO  ||  CAMPUS CATANDUVA 

Plano de Gestão 2021-2024 | Prof. Daniel Corrêa Lobato <daniel.lobato@ifsp.edu.br> 

 

Prezados colegas servidores e prezados alunos, 

 

Os objetivos deste documento são apresentar-me como candidato ao cargo de Diretor 

Geral de nosso campus, e destacar os principais pontos do plano de gestão que 

proponho para o quadriênio que se inicia em 2021. Este documento está aberto às 

contribuições da comunidade escolar, mesmo depois da eleição. 

 

Desde que o nosso campus foi entregue, em 2010, já tivemos três servidores como 

Diretores Gerais: Carlos Roberto Matias, Márcio Andrey Teixeira e Osvaldo Severino 

Júnior. Todos trabalharam diligente e responsavelmente para gerir e melhorar o 

campus, trazendo-o à situação atual. Acredito que sou capaz de gerir e posso 

contribuir para que continuemos melhorando nosso campus. 

 

Pude acompanhar o crescimento do campus desde as primeiras turmas dos cursos 

técnicos concomitantes e subsequentes que oferecemos no segundo semestre de 

2010. Nesses 10 anos, nosso campus cresceu, tanto em espaço físico e qualidade de 

ensino, quanto em servidores e alunos. Acredito que temos potencial para continuar 

crescendo, mesmo com as dificuldades financeiras e políticas que podemos 

vislumbrar para os próximos anos. 

 

Acredito que aquele que assume o papel de Diretor Geral tem a responsabilidade de 

representar a comunidade escolar, promovendo a adequada inserção da Instituição 

na região onde está instalada. O campus trabalha para que essa inserção melhore a 

qualidade de vida dos nossos alunos e de suas famílias por meio dos cursos e ações 

extensionistas que desenvolvemos, e traga novas técnicas e conhecimentos para os 

arranjos produtivos e sociais locais, permitindo ganhos competitivos para as 

empresas que, em última instância, traduzem-se em crescimento da região em geral, 

e da cidade em particular. 

 

Convido-o a continuar lendo este documento e conhecer a situação atual do nosso 

campus, e como ela motivou as propostas que tenho para ele. 

 

Catanduva, 21 de setembro de 2020 
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Sobre o campus 

Esta seção tem o objetivo de apresentar alguns dados e fatos que serão usados como 

balizadores para o plano de gestão que é apresentado nas próximas páginas. É 

impossível fazer uma gestão adequada ter acesso aos dados, e sem conhecer a 

situação atual do que será gerido. 

 

O campus de Catanduva do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

São Paulo (IFSP) teve autorização de funcionamento através da Portaria MEC nº 120, 

de 29 de janeiro de 2010. A implantação do campus foi resultado dos esforços da 

Prefeitura de Catanduva, da reitoria do IFSP e do Ministério da Educação (MEC), 

oferecendo uma escola com cursos inicialmente nas áreas de mecatrônica, fabricação 

mecânica, informática e química, alinhados com as principais atividades econômicas 

regionais, que são a indústria e a agricultura. 

 

Os dois primeiros cursos oferecidos foram os cursos técnicos de Manutenção e 

Suporte em Informática e de Mecatrônica, com um total de 160 vagas, sendo 80 

vespertinas e 80 noturnas.  De lá para cá, saímos de 160 alunos para um total de 

aproximadamente 760 alunos, divididos em cursos técnicos integrados ao ensino 

médio, cursos técnicos subsequentes, cursos de graduação e cursos de pós-

graduação, com aulas nos três períodos do dia. O campus não para! 

 

A Lei 11.892 de 29 de dezembro de 20081, em seu Art. 8º, diz: 

 

Art. 8o  No desenvolvimento da sua ação acadêmica, o Instituto Federal, em cada 

exercício, deverá garantir o mínimo de 50% (cinquenta por cento) de suas vagas 

para atender aos objetivos definidos no inciso I do caput do art. 7o desta Lei, e 

o mínimo de 20% (vinte por cento) de suas vagas para atender ao previsto na 

alínea b do inciso VI do caput do citado art. 7o. 

 

O inciso I do Art. 7º da referida Lei trata da “educação profissional técnica de nível 

médio, prioritariamente na forma de cursos integrados, para os concluintes do 

ensino fundamental e para o público da educação de jovens e adultos”, e a alínea b 

do inciso VI do mesmo artigo trata de “cursos de licenciatura, bem como programas 

 

1 Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia, e dá outras providências 
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especiais de formação pedagógica, com vistas na formação de professores para a 

educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e para a educação 

profissional”. 

  

Considerando essas premissas de oferta de vagas, podemos verificar que o nosso 

campus tem caminhado no sentido de se ajustar os percentuais previstos, exceto nos 

cursos PROEJA2. À luz da Lei, é razoável acreditar que cursos PROEJA fazem parte 

dos 50% esperados de vagas para cursos de educação profissional técnico de nível 

médio (Art. 7º, inciso I), apesar de a Reitoria atual ter definido que os mesmos devem 

responder a 10% das vagas totais, além dos 50% de vagas para cursos técnicos de 

nível médio. A distribuição de vagas no nosso campus ao longo dos anos, em função 

do nível de ensino, é apresentada na Figura 1. 

 

 

Figura 1: Oferta de vagas por nível de ensino entre 2018 e 2023 (Fonte: PDI do IFSP para o 
quadriênio 2019-2023) 

Independente do percentual alvo, não possuímos curso PROEJA, e isso é explicitado 

no Plano de Desenvolvimento Institucional do IFSP para o quadriênio 2019-2023 

(PDI 2019-2023). No memorando 001/IFSP/CTD/Comissão Local/2018, presente 

no texto final do PDI, a comissão local destaca que temos três cursos aprovados, mas 

 

2 Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica, na Modalidade de Jovens e 
Adultos, que tem por objetivo oferecer oportunidade da conclusão da educação básica, juntamente com a formação 

profissional àqueles que não tiveram acesso ao ensino médio na idade regular. 
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que não foram implementados por falta de demanda da região. No mesmo 

memorando, foi proposto um plano de ação para que fosse possível ajustar esses 

balizadores. O plano de ação foi executado durante o ano de 2019, mas não 

conseguimos identificar demanda para cursos PROEJA em Catanduva e nas cidades 

vizinhas. 

 

De acordo com os dados disponíveis no Sistemas Unificado de Administração Pública 

(SUAP), possuímos 69 docentes efetivos e 48 técnicos-administrativos em educação. 

De acordo com a Portaria nº 246, de 15 de abril de 2016, do Ministério da Educação, 

que dispõe sobre a criação do modelo de dimensionamento de cargos efetivos nos 

Institutos Federais e no Colégio Pedro II, nosso campus deve ter até 70 docentes e 45 

técnicos-administrativos em educação. Essa é a configuração dos demais campi do 

IFSP, exceto os campi Barretos, por ser agrícola, e Cubatão, São Paulo e Sertãozinho, 

por serem anteriores à fase de expansão.  

 

A Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação 

(PNE) para a década seguinte, prevê, em suas metas 11.11 e 12.3: 

 

“11.11) elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos técnicos de 

nível médio na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

para 90% (noventa por cento) e elevar, nos cursos presenciais, a relação de 

alunos(as) por professor para 20 (vinte); 

[...] 

12.3) elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos de graduação 

presenciais nas universidades públicas para 90% (noventa por cento), ofertar, 

no mínimo, um terço das vagas em cursos noturnos e elevar a relação de 

estudantes por professor(a) para 18 (dezoito), mediante estratégias de 

aproveitamento de créditos e inovações acadêmicas que valorizem a aquisição 

de competências de nível superior;” 

 

Com os cursos ofertados hoje, podemos chegar ao máximo de 1.100 alunos 

matriculados, sendo 520 nos cursos técnicos, 480 nos cursos de graduação, e 100 

nos cursos de pós-graduação. Com o total de aproximadamente 760 alunos 

matriculados e ativos em setembro de 2020, temos cerca de 70% das nossas vagas 

ocupadas, o que nos deixa com um pouco mais de 11 alunos por docente no geral, e 

com taxa de conclusão média inferior aos 90% preconizados no PNE. 
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Quando chegarmos aos 1.400 alunos previstos para o nosso campus, de acordo com 

as diretrizes de espaço físico do PDI 2019-2023 faltarão cerca de 260m² de sala de 

aula, e 300m² de biblioteca, fora eventuais laboratórios específicos que sejam 

necessários3. O preço de mercado para a construção das salas de aula e do espaço 

adicional para a biblioteca é de pelo menos um milhão de reais, sem mobiliário. Isso 

corresponde a um pouco menos de 50% do orçamento anual do campus em 2020. 

 

O orçamento anual do campus não tem apresentado grande variação desde 2017 

quando trazido a valor presente pelo IGP-M, ficando em torno de R$2.450.000,00. 

De acordo com a projeção de orçamento obtida do PDI 2019-2023, novamente 

trazendo a valor presente4, não esperamos grandes mudanças no orçamento do 

campus até 2024 (Figura 2). É importante ressaltar que a versão final aprovada do 

PDI 2019-2023 é anterior aos eventos políticos e econômicos dos últimos meses. O 

orçamento real para os próximos anos provavelmente será menor do que o previsto 

no PDI. Infelizmente. 

 

 

Figura 2: Orçamento do campus entre 2013 e 2024 (Fonte: PDI do IFSP para o quadriênio 2019-2023) 

Sabemos que na composição do orçamento do campus, uma grande parcela é 

representada pelo número de alunos matriculados, traduzidos na forma da Matriz 

CONIF5. Em uma leitura simples, o orçamento do campus é definido com base no 

total de matrículas equalizadas por carga horária e dias ativos, ponderado pelo peso 

 

3 Meta de 0,70m²/aluno para sala de aula, e de 0,43m²/aluno para biblioteca 
4 Estimativa de correção de 3% a.a. 
5 Modelo matemático de distribuição de recursos elaborado pelo Ministério da Educação e integrantes da Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 
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do curso6. O orçamento para a assistência estudantil também utiliza o total de 

matrículas equalizadas por carga horária e dias letivos ponderado pelo peso do curso 

e pelo IDH do município. 

 

A Matriz para o ano de 2021 leva em conta a situação de matrículas no campus no 

primeiro semestre de 2020 e no segundo semestre de 20197, e de acordo com o 

cronograma proposto pelo CONIF deveríamos estar na fase de elaboração da mesma, 

depois da negociação do orçamento da Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica para o ano de 2021. Até o momento em que este plano de 

gestão está sendo escrito, o orçamento da SETEC/MEC não foi definido. Assim, o 

orçamento geral do IFSP não foi definido, bem como o do campus. Não sabemos, 

ainda, qual será o orçamento para o ano de 2021, apesar de já termos despesas 

programadas. 

 

O campus possui alguns custos fixos que podem ser, no máximo, repactuados, mas 

não extintos, como energia elétrica, conectividade, água, esgoto, segurança 

patrimonial e manutenção predial, incluindo limpeza. Na Tabela 1 é apresentado um 

resumo dos valores empenhados pelo campus nessas naturezas de despesa, e quanto 

representaram do total empenhado nos últimos três anos, trazidos à valor presente 

considerando o IGP-M. Os valores históricos das despesas podem ser obtidos no 

Painel Orçamentário do IFSP8. 

 

Rubrica / Ano 2017 2018 2019 

Energia elétrica 275,47  218,83  226,79  

Conectividade 6,65  7,26  2,61  

Água e esgoto 59,92  75,17  93,40  

Segurança 715,75  111,25  409,73  

Manutenção 260,53  396,37  490,50  

Total empenhado para despesas fixas 1.318,32  808,88  1.223,03  

Orçamento do campus 2.461,29  2.412,50  2.504,36  

Percentual comprometido 53,56% 33,53% 48,84% 

 

6 Os pesos variam em função da quantidade de laboratórios profissionais previstos e a área de oferta dos cursos, 

sendo que os cursos de ciências, matemática e licenciaturas possuem o maior peso. 
7 De acordo com a metodologia da Matriz CONIF, o orçamento para o ano seguinte ao ano base é calculado 

considerando-se a média aritmética entre as matrículas no primeiro semestre do ano base e o segundo semestre 
do ano anterior ao ano base. 

8 https://datastudio.google.com/u/0/reporting/3aecb715-d180-4153-af38-20b8d8fd5529 
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Tabela 1: Comprometimento do orçamento do campus com despesas fixas. Valores em milhares de 
reais (Fonte: Painel Orçamentário do IFSP e Diretoria Adjunta de Administração do campus) 

Quando acrescentamos a assistência estudantil (que inclui bolsas e alimentação), 

um investimento fundamental, o comprometimento final pode ser visto na Tabela 2. 

 

No final de 2020, a Direção Geral finalizou a instalação dos painéis fotovoltaicos que 

aparecem na foto de capa deste plano de gestão. Eles devem reduzir em pelo menos 

20% o consumo de energia elétrica da concessionária, o que corresponde a 

aproximadamente R$ 48.000,00 por ano considerando o gasto médio dos últimos 

três anos. 

 

Rubrica / Ano 2017 2018 2019 

Total de despesas empenhadas na Tabela 1 1.318,32  808,88  1.223,03  

Assistência estudantil 352,31  436,44  491,80  

Total empenhado pelo campus 1.670,63  1.245,32  1.714,83  

Orçamento do campus 2.461,29  2.412,50  2.504,36  

Percentual comprometido 67,88% 51,62% 68,47% 

Tabela 2: Comprometimento do orçamento do campus com despesas fixas e assistência estudantil. 
Valores em milhares de reais (Fonte: Painel Orçamentário do IFSP e Diretoria Adjunta de 

Administração do campus) 

Além disso, é importante lembrar que 12,6% do orçamento total do campus fica retido 

pela Reitoria para ações sistêmicas, reduzindo ainda mais a verba disponível para 

uso livre pelo campus.  

 

Todas as demais despesas do campus, como bem de capital e material de consumo 

para o funcionamento das áreas administrativas e de ensino (inclusive laboratórios 

e biblioteca) precisam ser atendidas com o restante do orçamento e, para isso, a 

Direção Geral precisa articular os diversos setores, e priorizar as despesas utilizando 

algum método9 que considere a situação geral do campus. Ao priorizar as demandas, 

algumas podem não ser atendidas, mas essa é uma consequência natural e inevitável 

de haver mais necessidade de recursos do que recursos disponíveis. Cabe ao gestor 

tentar aumentar a oferta de recursos, uma vez que a demanda existe e é legítima. 

 

É neste cenário que apresento as propostas de gestão para o quadriênio 2021-2024 

a partir da próxima seção. 

 

9 RICE, GUT, matriz de Eisenhower ou matriz de esforço x impacto, por exemplo 
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Plano de gestão 

A atividade fim da instituição está nos alunos, e na sua formação holística, incluindo 

os aspectos técnicos e não-técnicos necessários para uma vida plena e produtiva em 

sociedade. A instituição não pode se fechar em uma bolha e desconsiderar o cenário 

onde está inserida, ou a realidade dos alunos e dos servidores. 

 

As atribuições do Diretor Geral de um campus no IFSP estão bem definidas na 

Resolução nº 26, de 05 de abril de 2016, que aprova o Regimento Interno dos campi 

do IFSP. Isso não quer dizer que o Diretor deve se limitar às coisas que lhe são 

obrigação. Ele deve estar alinhado com as demandas da comunidade interna e 

externa do campus, e deve ser flexível e capaz de tomar as decisões necessárias, 

mesmo que ao fazer isso desagrade uma parcela da comunidade. Importante lembrar 

que o sucesso do campus é fruto do trabalho de todos, e não apenas de uma parcela 

de nós, servidores. É ponto pacífico que o Diretor Geral – e todos os demais servidores 

do campus – devem atender os princípios da Administração Pública, que são 

legalidade, impessoalidade, eficiência, moralidade e publicidade. 

 

O plano de gestão aqui apresentado foi construído levando-se em conta o cenário 

apresentado na seção anterior e está dividido em sete grupos de atividades, a saber: 

infraestrutura; ensino; pesquisa, desenvolvimento e inovação; extensão; 

administração; comunidade escolar, e; comunicação e transparência. 

 

Convido o leitor a visitar o site http://diretor.lobato.org/. Nele, as propostas 

apresentadas abaixo estão representadas na forma de uma tabela utilizando 5W2H10. 

Quando na Direção, essa tabela será pública e estará no sítio do campus para que 

todos possam acompanhar o andamento das ações planejadas. 

 

Infraestrutura 

Como apontado anteriormente, o nosso campus ainda precisa de espaço para que 

possa atender o total de alunos previstos; além disso, ele já tem dez anos de 

 

10 Uma ferramenta de gestão empregada no planejamento estratégico utilizada para organizar as ações e determinar 
o que será feito para alcançar determinada meta, por qual razão, por quem, como, quando e onde será feito, além 

de estimar quanto isso custará 
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funcionamento e precisa de alguns ajustes para que possa atender melhor a nossa 

comunidade. 

 

Muitas dessas propostas não podem ser executadas sem o aporte de verba adicional 

ao orçamento do campus. A verba adicional pode ser obtida de uma dessas quatro 

formas: aumento do orçamento geral do IFSP, com o respectivo repasse proporcional 

ao campus; aumento do número de matrículas; emendas parlamentares ou de 

bancada, ou; com apoio da comunidade externa, por meio de verba obtida do setor 

produtivo com doações ou prestação de serviço remunerado do campus para 

empresas do setor produtivo. Essa última alternativa será apresentada nas 

propostas para a extensão. 

 

Na dimensão da infraestrutura pretende-se: 

 

1. Buscar recursos para construção de um bloco adicional de salas de aula, e 

a aquisição do mobiliário necessário para que elas possam ser 

adequadamente utilizadas pela comunidade; 

2. Buscar recursos para ampliação da biblioteca, tanto fisicamente quanto do 

acervo. Essa ação será discutida com a Direção Adjunta Educacional, com a 

coordenação de biblioteca e com os coordenadores de cursos, pois precisamos 

avaliar o tamanho ideal considerando que podemos ter uma parte 

considerável do acervo de forma digital, o que reduz a demanda de espaço 

físico para armazenamento dos volumes, e permite a atualização e utilização 

mais fácil do acervo bibliográfico; 

3. Buscar recursos para a construção de espaços adequados a serem 

ocupados pelos servidores, quer seja na forma de salas individuais, quer seja 

na forma de salas para duplas ou trios de servidores. Simplesmente remanejar 

o espaço existente entre os servidores não é suficiente, pois apesar de já 

termos o total de docentes, e mais técnicos-administrativos educacionais do 

que inicialmente previsto, faltam espaços adequados para alguns servidores; 

4. Buscar recursos para a conclusão dos laboratórios didáticos do bloco 

ocupado pelos cursos da área de química, em especial o sistema de exaustão 

das capelas, algo fundamental para a saúde dos servidores e dos alunos. A 
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previsão é que a direção geral atual conclua a instalação das bancadas e do 

sistema de descarte de resíduos ainda este ano; 

5. Buscar recursos para atualização de laboratórios didáticos dos três eixos 

existentes no campus; 

6. Dar continuidade ao projeto de monitoramento do campus por câmeras de 

segurança iniciado no segundo semestre de 2020 pela Direção Geral; 

7. Projetar a instalação de um auditório para o campus, quer seja pela 

construção de um novo bloco, quer seja pelo remanejamento da biblioteca 

para uma área maior, e a reutilização do espaço depois de reformado, como 

auditório. Nossos eventos já demandam um espaço com essas características, 

e hoje estamos utilizando um laboratório de ensino no bloco da indústria; 

8. Promover campanha de conscientização para uso adequado dos espaços 

pela comunidade. Infelizmente é possível verificar marcas de pés nas paredes 

e destruição de mobiliário nas salas de aula. Aliado a isso, buscaremos 

recursos para a pintura geral do campus, pois algumas áreas ainda estão 

com a pintura original. 

9. Planejar, junto com a comunidade interna e externa, a retomada das 

aulas presenciais quando permitido pelas condições sanitárias e apenas 

quando houver garantia de segurança para servidores e aluno, com 

procedimentos de higienização adequados e oferta de equipamentos de 

proteção individual (EPI). 

 

Ensino 

Para que o campus mantenha uma posição de destaque na comunidade, formando 

bons alunos, precisamos continuamente aprimorar a nossa infraestrutura, e 

melhorar os nossos processos de ensino e aprendizado. Nessa linha, para o 

quadriênio que se inicia em 2021, faço as seguintes propostas de ação: 

 

10. Garantir o cumprimento dos percentuais previstos no Art. 8º da Lei 11.892 

de 29 de dezembro de 2008, em especial os percentuais previstos para cursos 

técnicos de nível médio 

11. Incentivar a participação dos discentes nas olimpíadas de conhecimento, 

inclusive com a definição de grupos de estudo com supervisão docente por 

meio de projetos institucionais; 
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12. Manter o apoio ao processo de constituição da Empresa Jr do campus, 

atendendo os três cursos de graduação que são ofertados. As Empresas Jr são 

uma excelente forma de fazer a ponte entre o meio acadêmico e o mercado de 

trabalho, pois permite que as empresas contratem profissionais que estão em 

contato com o estado-da-arte em conhecimento, e permite que os discentes 

tenham contato com o mercado de trabalho antes de concluir o curso. Além 

disso, estou envolvido com Empresa Jr do campus desde a sua concepção; 

13. Fortalecer as ações da biblioteca no Campus, visando à disseminação do 

conhecimento às comunidades interna e externa; 

14. Apoiar a implementação no campus do Acompanhamento da Vida do 

Estudante da Educação Profissional (AVEEP), como detalhado nas 

propostas para a extensão; 

15. Trabalhar no sentido de garantir verba para aquisição de material de 

consumo necessário aos cursos que dependem de laboratórios didáticos; 

16. Promover, em conjunto com a Diretoria Adjunta Educacional, a avaliação e 

eventual reformulação dos projetos pedagógicos de curso, quando 

identificado pelo AVEEP o descompasso entre o perfil do egresso e o perfil 

esperado pelo mercado de trabalho, bem como garantir o atendimento aos 

curricula de referência que estão sendo desenvolvidos pela pró-reitoria de 

ensino; 

17. Apoiar interna e externamente os programas de pós-graduação, 

consolidando o Campus Catanduva como uma instituição de excelência em 

nível médio, superior e de pós-graduação; 

18. Dar ênfase às ações de orientação educacional e acompanhamento do 

processo ensino-aprendizagem, em especial para os cursos técnicos 

integrados; 

19. Fomentar ações de acolhimento e nivelamento dos alunos ingressantes, 

com o propósito de melhorar os indicadores de permanência e êxito do 

campus; 

20. Avaliar, em conjunto com o colegiado dos cursos de licenciatura, a 

possibilidade de implementação da Residência Pedagógica, prevista na 

Portaria nº 38, de 28 de fevereiro de 2018 da CAPES e parte da Política 

Nacional de Formação de Professores, para os alunos dos cursos de 

licenciatura do campus; 
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21. Planejar, em conjunto com os coordenadores de cursos e a coordenadoria 

socio-pedagógica, formas de redução efetiva da reprovação e da evasão 

escolar; 

22. Fomentar discussões sobre Educação Inclusiva, fundamentando e 

assegurando o atendimento aos alunos com necessidades específicas, dando 

visibilidade para o trabalho realizado pelo NAPNE; 

23. Facilitar o acompanhamento de forma detalhada dos alunos matriculados 

e suas ausências, de preferência de forma automatizada com o apoio do SUAP 

e da coordenadoria de tecnologia da informação, para que ações do corpo 

pedagógico sejam efetivadas, permitindo contatos regulares com os 

responsáveis, principalmente no caso de faltas; 

24. Promover o uso de avalições diagnósticas como ferramenta para 

identificação da necessidade de encontros de nivelamento entre os alunos 

ingressantes e o corpo docente ou alunos monitores. 

 

Pesquisa, desenvolvimento e inovação 

25. Incentivar aos coordenadores de cursos superiores a buscar a implantação 

de um Grupo PET para o desenvolvimento da pesquisa no campus; 

26. Fortalecer os grupos de pesquisa do campus já registrados no diretório de 

grupos de pesquisa do CNPq, e fomentar a criação de novos grupos de 

pesquisa, principalmente aqueles onde haja cooperação entre campi ou entre 

instituições de ensino e pesquisa, com o objetivo de “oxigenar” o campus com 

novos conhecimentos; 

27. Dentro do possível, destinar parte dos recursos orçamentários do campus 

para o funcionamento dos grupos de pesquisa por meio da aquisição de 

material de consumo e bens de capital para uso nos projetos em andamento, 

sem deixar de fomentar a submissão de projetos de pesquisa com 

financiamento externo pelos servidores; 

28. Implementar, por meio da coordenação de pesquisa, desenvolvimento e 

inovação, publicação científica periódica no campus para divulgação de 

trabalhos de conclusão de curso e de iniciação científica, disseminando a 

produção acadêmica e científica do campus; 

29. Fomentar, junto às empresas da região, e em conjunto com as atividades de 

extensão, o patrocínio de pesquisas desenvolvidas no campus por meio de 
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bolsas para os alunos envolvidos em projetos de pesquisa, desenvolvimento e 

inovação que possam ter aplicação direta nos arranjos produtivos e sociais 

locais; 

30. Garantir a realização de Feira de Ciência e Tecnologia anual com os alunos 

dos cursos técnicos concomitante, subsequente e integrados ao ensino médio; 

31. Em conjunto com a extensão, promover a visita de alunos e grupos de 

pesquisa em empresas da região com o objetivo de identificar potenciais 

parcerias para pesquisa, desenvolvimento e inovação 

32. Em conjunto com a extensão e a Agência de Inovação e Transferência de 

Tecnologia do Instituto Federal de São Paulo (Inova-IFSP11), investigar 

empresas que possam se interessar pelo licenciamento de tecnologia e 

processos criados no campus. 

 

Extensão 

O objetivo da extensão é estabelecer uma relação positiva entre a comunidade e o 

campus. Para isso, ficam sob responsabilidade dela as ações que possibilitam a troca 

de conhecimentos. Dessa forma, a instituição leva à comunidade os saberes 

desenvolvidos em seus espaços, e a comunidade retribui compartilhando os 

conhecimentos que é detentora e atuando em prol da defesa da educação.  

 

33. Ampliar, por meio da Empresa Jr e dos grupos de pesquisa, e com o apoio da 

área de pesquisa, desenvolvimento e inovação, a prestação de assessoria e 

serviços tecnológicos à comunidade. Isso permite que os cursos possuam 

outra fonte de financiamento, ao mesmo tempo que permite aos alunos aplicar 

as habilidades e conhecimentos desenvolvidos durante o curso em problemas 

reais do setor produtivo local; 

34. Concluir a instalação do escritório da Inova-IFSP no campus e estreitar o 

relacionamento entre a Inova-IFSP e a Empresa Jr do campus.  

35. Implantar uma central de estágios e empregos para estudantes e egressos, 

facilitando o acesso dos alunos às vagas de estágio, e dos egressos às vagas 

de emprego disponíveis na região; 

 

11 Cabe à Agência gerir a política de inovação do IFSP e dar celeridade à tramitação de procedimentos e iniciativas 
que visem à inovação tecnológica, à proteção da propriedade intelectual, à transferência de tecnologia e ao 

empreendedorismo no âmbito do IFSP. Detalhes sobre ela podem ser obtidos em https://inova.ifsp.edu.br/. 
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36. Planejar e implementar o Acompanhamento da Vida do Estudante da 

Educação Profissional (AVEEP), um conjunto de dados e indicadores que 

permitirão o acompanhamento do aluno, iniciando no seu ingresso na 

instituição, e continuando durante a sua vida profissional. Esse 

acompanhamento permitirá que acompanhemos de forma efetiva nossos 

egressos e verifiquemos a inserção profissional deles. Além disso, poderemos 

medir como as empresas enxergam nossos cursos, servindo de subsídio para 

eventuais ajustes nos projetos de curso, de forma que continuemos atendendo 

as demandas regionais. Esta ação será coordenada pela extensão, em estreita 

relação com a coordenadoria socio pedagógica, a coordenação de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação e a coordenadoria de tecnologia da informação; 

37. Continuar a incentivar as ações artístico-culturais e esportivas; 

38. Elaborar editais de extensão com a participação efetiva da comunidade de 

Catanduva; 

39. Incentivar a participação de servidores e alunos em eventos nos quais possa 

ser possível mostrar as contribuições do campus à comunidade e ao 

arranjo produtivo local; 

40. Avaliar e implementar parceria com escolas da região para a oferta de estágio 

para os alunos dos cursos de licenciatura; 

41. Atuar como elemento catalisador para os Colegiados de Curso, permitindo o 

atendimento ao disposto no Plano Nacional de Educação 2014-2024, nas 

Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira (CNE) e no Plano 

de Desenvolvimento Institucional 2019-2023 (“creditação da extensão”); 

42. Envolver a comunidade regional nas ações culturais e sociais realizadas 

pelo campus; 

43. Aproveitar a mídia local e regional para divulgação das ações institucional, 

principalmente dos cursos oferecidos e das ações realizadas junto à 

comunidade, além de tornar público essas ações de divulgação de forma 

destacada no portal do campus; 

 

Administração 

Na dimensão de administração da instituição, pretendemos implementar as 

seguintes ações: 

 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO  ||  CAMPUS CATANDUVA 

Plano de Gestão 2021-2024 | Prof. Daniel Corrêa Lobato <daniel.lobato@ifsp.edu.br> 

 

 

   Página 16 de 22 

 

44. Retomar e fortalecer o funcionamento da comissão própria de avaliação 

(CPA), independente da ação da Reitoria. Uma CPA atuante é fundamental 

para avaliar o funcionamento do campus em todas as dimensões e permitir 

uma gestão adequada. É impossível gerir sem dados; 

45. Apoiar as decisões tomadas pelo conselho do campus, que possui caráter 

normativo, consultivo e deliberativo, e é o órgão máximo dentro do campus; 

46. Conscientizar e incentivar os servidores, os discentes e a comunidade externa 

sobre a importância e a participação no conselho de campus; 

47. Conduzir estudo e pesquisa sobre o corpo discente, de forma que seja 

possível estabelecer um claro perfil dele, direcionando as ações da instituição, 

e servindo como insumo para o AVEEP; 

48. Documentar de forma adequada dos procedimentos operacionais padrão 

(POP) das atividades do dia-a-dia do campus, incluindo atividades 

administrativas, de ensino, de pesquisa e de extensão; 

49. Efetuar o rateio do orçamento do campus entre eixos e setores utilizando 

critérios técnicos apoiado em indicadores construídos coletivamente, e 

alinhados com as metas previstas no PDI 2019-2023; 

50. Incentivar e reforçar a participação da comunidade externa e dos 

responsáveis pelos discentes nas atividades promovidas pela instituição, 

quer sejam atividades de extensão, quer sejam atividades de 

acompanhamento do ensino. 

 

Comunidade escolar 

A escola é composta por quatro agentes fundamentais: os servidores técnicos-

administrativos em educação, os servidores docentes, os discentes e os responsáveis 

pelos alunos. A falta de um desses pilares certamente derruba a instituição, e a 

relação harmoniosa entre todos é fundamental. 

 

Há uma demanda latente, de uma grande parte da comunidade escolar que frequenta 

regularmente a escola, relacionada com alimentação no período noturno. Temos 

alguns problemas legais para oferecer alimentação para a comunidade escolar que 

não faça parte dos alunos do ensino técnico integrado ao ensino médio. 
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51. Buscar alternativas para a oferta de alimentação de forma subsidiada, 

para os servidores e alunos dos demais cursos, tanto no almoço quanto no 

jantar. 

 

Além dessa demanda comum aos servidores e aos alunos, há algumas demandas 

específicas de cada agente da comunidade, e para as quais apresento as seguintes 

propostas. 

 

DISCENTES 

52. Avaliar formas de aprimorar a política de auxílio estudantil e, quando 

possível, pleitear mais verba junto às instâncias adequadas, ou por meio 

de bolsas em projeto de ensino, pesquisa ou extensão subsidiadas pelo arranjo 

produtivo e social local; 

53. Incentivar a participação dos alunos nos eventos e comissões organizadas 

no campus, em especial a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e nas 

ações de extensão; 

54. Apoiar formas de representação dos alunos nos órgãos colegiados e 

decisórios da instituição em geral, e do campus em especial; 

55. Fomentar as organizações estudantis no campus, como o Grêmio Livre 

Estudantil Eremias Delizoicov; 

56. Incentivar a definição de alunos monitores para as disciplinas nas quais os 

alunos possuem mais dificuldade, ou naquelas onde os docentes identificarem 

a necessidade; 

57. Ofertar um espaço para lazer nos horários entre as aulas, similar à sala de 

jogos e de TV oferecida no campus de Boituva; 

58. Fomentar e, se necessário organizar, reuniões periódicas entre a Direção 

Adjunta Educacional e os representantes discentes para o acompanhamento 

das demandas estudantis; 

59. Executar reuniões bimestrais com os alunos, ou em caráter extraordinário 

quando necessário, para ouvir as demandas e comunicar-lhes as ações 

desenvolvidas pela Direção. 
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SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO 

60. Executar reuniões bimestrais com os servidores, ou em caráter extraordinário 

quando necessário, para acompanhar as atividades desenvolvidas e 

fornecer auxílio institucional quando necessário; 

61. Fomentar ações de capacitação do servidor; 

62. Promover a documentação adequada dos processos, para torná-los, sempre 

que possíveis, independente de pessoas, mas sim de cargos e funções; 

63. Apoiar, dentro do que for permitido por lei e quando a situação do campus 

permitir, o trabalho em local de livre escolha do servidor; 

64. Avaliar, em conjunto com as chefias imediatas, a necessidade de 

remanejamento de servidores entre os setores para que as tarefas possam 

ser executadas de forma adequada12. 

65. Tomar posição em situações de conflito, respeitando a democracia e os 

direitos dos servidores 

 

DOCENTES 

66. Executar reuniões bimestrais, ou em caráter extraordinário quando 

necessário, para acompanhar as atividades desenvolvidas e fornecer auxílio 

institucional quando necessário; 

67. Apoiar, e quando necessário intervir para, que as resoluções ou portarias que 

regulamentam o trabalho docente no IFSP sejam adequadamente 

implementadas; 

68. Fomentar, e quando possível oferecer, formação técnica aos docentes em 

programas e ferramentas utilizados nas atividades docentes em atividades de 

laboratório; 

69. Tomar posição em situações de conflito, respeitando a democracia e os 

direitos dos servidores; 

70. Avaliar a possibilidade de oferta de capacitação docente para utilização de 

tecnologias de ensino-aprendizagem apoiados pela tecnologia da 

informação, uma necessidade latente que emergiu na situação atual de 

 

12 A nomeação de novos servidores técnicos administrativos em educação depende de mudança da Portaria nº 246, 
de 15 de abril de 2016, do Ministério da Educação, que dispõe sobre a criação do modelo de dimensionamento de 
cargos efetivos nos Institutos Federais e no colégio Pedro II, uma vez que já possuímos 48 servidores, quando o 

limite é 45. 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO  ||  CAMPUS CATANDUVA 

Plano de Gestão 2021-2024 | Prof. Daniel Corrêa Lobato <daniel.lobato@ifsp.edu.br> 

 

 

   Página 19 de 22 

 

ensino remoto emergencial que estamos experimentando desde julho deste 

ano, e com a qual iremos conviver por um tempo ainda não determinado. 

 

Comunicação e transparência 

71. Garantir a manutenção e atualização da agenda pública oficial de todos os 

servidores que possuam cargos de direção, e demais itens previstos no Art. 8º 

da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011; 

72. Manter o comunicado diário emitido pela coordenação de apoio à direção, 

com as principais informações de interesse dos servidores, e a criar um 

comunicado diário equivalente para os discentes; 

73. Garantir a transmissão e registro das reuniões do conselho de campus em 

uma plataforma de streaming, como YouTube, Facebook ou MS Stream; 

74. Construir um dashboard com KPI13 para visualização dos principais 

indicadores do campus, em especial aqueles previstos no Anexo III do PDI 

2019-2023 – como por exemplo, a evolução da quantidade de parcerias com 

os arranjos produtivos e sociais (EPAPS), índice de permanência (IP), índice 

de êxito (IE) e o índice de participação dos egressos no mundo do trabalho 

(PEMT) – e os resultantes das avaliações conduzidas pela CPA. 

 

  

  

 

13 Indicadores chave de desempenho escolhidos pela instituição para acompanhar a evolução das operações e das 

métricas de sucesso, que no nosso caso estão definidas, entre outros lugares, no PDI 2019-2023. 
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Considerações finais 

Com este plano de gestão, apresento as minhas propostas de atuação e meu 

compromisso com o campus pelo próximo quadriênio. Desde 2010, quando passei a 

fazer parte do quadro de servidores do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de São Paulo, lotado e em exercício no campus Catanduva, sempre estive 

envolvido com as atividades de gestão do campus em específico, durante os 3 anos 

em que fui coordenador, e do Instituto no geral, durante os mais de 5 anos em que 

participei do Conselho Superior, transitando pela reitoria e pró-reitorias. 

 

Candidatei-me ao cargo de Diretor Geral por acreditar que posso contribuir mais do 

que venho contribuindo até agora com a nossa instituição. Não conheço ainda o 

funcionamento de todos os setores do campus, mas estou disposto a aprender, para 

poder entender, argumentar e explicar se questionado. Os servidores responsáveis 

terão meu apoio, sempre, para que façam o que for necessário para viabilizar as 

propostas apresentadas aqui. 

 

Antes de ser um professor de um determinado eixo, sou servidor público interessado 

no sucesso do campus, dos servidores aqui em exercício, e dos nossos alunos e 

egressos. Em especial, o sucesso desses últimos é um forte indicador de que estamos 

devolvendo para a sociedade o que foi investido em nós. As decisões serão tomadas, 

sempre, tendo em vista o benefício do campus. 

 

Acreditamos que, nos próximos anos, o orçamento será reduzido e muito 

provavelmente comprometerá a execução de algumas das propostas apresentadas, 

mas comprometo-me a buscar os recursos disponíveis onde eles estiverem. Se 

alguma das propostas apresentadas não puder ser executada, tenham certeza de que 

não foi por inação da Direção Geral e dos demais servidores envolvidos na execução 

da atividade. 

 

Como docente, pretendo continuar envolvido com as atividades de sala de aula na 

medida em que a função de Diretor Geral permitir. 
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Minibiografia do candidato 

Nasci em Belém (PA), em 1976. Graduei-me em Tecnologia em Processamento de 

Dados (Universidade da Amazônia, 1997), e fiz especialização em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas (UFPa, 1998). Fiz o mestrado em ciências da 

computação e matemática computacional na USP em São Carlos (2000), onde 

também iniciei o doutorado que precisei interromper por razões familiares antes da 

conclusão, em 2012. Cursei disciplinas avulsas do curso de especialização em 

administração de empresas com ênfase em negócios eletrônicos da FUNDACE/FEA 

(2002). 

 

Antes da graduação, conclui curso técnico de formação profissional em programação 

de computadores (1992) e análise de sistemas (1993) e trabalhei com 

desenvolvimento de software. Minha primeira atividade profissional na área foi no 

desenvolvimento de software para a área médica (1992). Durante a graduação, fiz 

estágio no laboratório de sensoriamento remoto da Universidade Federal do Pará e 

da Companhia Vale do Rio Doce (1994), prestei serviço técnico especializado para a 

Superintendência Regional de Belém do Serviço Geológico do Brasil (1994 a 1998), e 

para a Diretoria de Bibliotecas Públicas do Governo do Estado do Pará (1997). Fui 

Diretor da Executiva Nacional dos Estudantes de Computação (ENEC), regional 

norte, entre 1997 e 1998, até mudar para o interior de São Paulo. 

 

Entre 2001 e 2008 trabalhei no Instituto de Ensino Superior COC em Ribeirão Preto, 

onde fui coordenador do curso de Bacharelado em Ciência da Computação de 2006 

até 2008, e membro do Conselho Superior da Instituição no mesmo período. Lá, 

ministrei disciplinas para os cursos de Bacharelado em Ciência da Computação, 

Engenharia de Computação e Engenharia de Telecomunicações, e participei de 

projetos financiados pela FAPESP e CNPq. Fui bolsista de treinamento técnico nível 

V da FAPESP entre 2005 e 2006 em um dos projetos. Organizei feiras de 

recrutamento de egressos envolvendo a instituição e empresas da região, ação que 

foi reconhecida e condecorada pela Assembleia Legislativa de São Paulo em 2008. 

 

Trabalhei também nas Faculdades Claretianas de Rio Claro (2001 a 2003) e no 

Centro Universitário de Araraquara (2009 a 2010), além de ter ministrado disciplinas 
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em cursos de pós-graduação lato sensu na Universidade da Amazônia (entre 2001 e 

2011), e na FC/UNESP em Bauru (entre 2001 e 2003). 

 

Desde que ingressei no Instituto, já ministrei disciplinas nos cursos técnicos 

concomitante e subsequente, técnico integrado ao ensino médio, e no nível superior. 

Entre 2010 e 2013 fui coordenador da área de informática. Nesse período, fui 

responsável pela implantação do curso superior em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas e participei da criação dos dois projetos de curso técnico integrado ao 

ensino médio na área de informática: o primeiro em parceria com a SEE, e o segundo 

inteiramente de responsabilidade do IFSP. Participei, também, da criação do curso 

de pós-graduação lato sensu em Internet das Coisas que foi aprovado recentemente. 

 

Fiz parte do Colegiado do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas desde a 

sua criação, até 2019. Sou membro do núcleo docente estruturante do curso de 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas desde a sua criação até hoje, e sou membro 

da Comissão para Elaboração e Implementação do PPC (CEIC) do curso técnico 

integrado em redes de computadores desde o final de 2017. Desde 2020 sou um dos 

Agente de Prospecção da Inova-IFSP em Catanduva. 

 

Pedi exoneração da função de coordenador de área para assumir a posição de 

representante docente no Conselho Superior (CONSUP) em dezembro de 2013. Tive 

a oportunidade de permanecer no CONSUP até 2019. Foi uma experiência única 

poder conhecer os detalhes técnicos e políticos do nosso Instituto, transitando pela 

reitoria, pró-reitorias e tendo contato direto com diretores de outros campi durante 

os trabalhos do CONSUP. Tenho participado ativamente das comissões que 

acompanham e definem os regulamentos das atividades docentes, sendo membro da 

Comissão para Estudos das Atividades Docentes (CEAD) na reitoria desde 2017, e 

das Comissões de Área para Atividades Docentes (CAAD) no campus desde 2016. 

 

Pretendo continuar contribuindo com o IFSP no geral, e com campus em particular, 

como Diretor Geral do campus eleito por nossa comunidade. 

 

 

Daniel Corrêa Lobato 
Professor EBTT 


