
Candidato a diretor-geral
Ifes - Nova Venécia

Apresentação

Nome:   Anderson Rozeno Bozzetti Batista
Slogan: Diálogo e transparência
Formação: 

Técnico em Informática – CEFETES (2003)
Graduado em Tecnologia em Redes de computadores – CEFETES (2006)
Especialização em Segurança de Redes de Computadores – UGF (2008)
Especialização em Docência do Ensino Superior – UCB (2007)
Mestrado em andamento em Gestão Social, Educação e Desenvolvimento Regional - FVC

Cargo:    Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico
Cargo a que se destina: Diretor-Geral do Campus Nova Venécia

PLANO DE AÇÃO

-  Definir com a comunidade a ampliação de vagas 
e de novos cursos, priorizando a verticalização 
do ensino de forma responsável e transparente;

-  Promover com a gestão do ensino e coordena-
dorias de curso estudos que objetivem otimizar 
e integrar parte dos currículos.

-  Ampliar o Ifes Portas Abertas para todos os 
cursos ofertados, a fim de divulgar e, conse-
quentemente, aumentar a procura por vagas.

- Divulgar informações dos cursos ofertados e 
depoimentos de egressos no site do campus, 
redes sociais (página do campus e links patroci-
nados) e mídias tradicionais.

-  Incentivar a construção de estratégias para 
melhoria do rendimento acadêmico dos estu-

dantes visando, assim, à redução dos índices de 
evasão e reprovação.

-  Buscar parcerias para aumentar o número de 
aulas de campo e visitas técnicas.

-  Incentivar aulas práticas em laboratórios.

-  Incentivar a aproximação dos setores adminis-
trativos e de ensino;

-  Ampliar o acervo bibliográfico;

-  Incentivar a prática de esporte reforçando a 
formação para além do currículo.

-  Apoiar e estimular as atividades artístico-cultu-
rais no campus fortalecendo o NAC (Núcleo de 
Arte e Cultura).

Ensino

Proposta de Gestão

diálogo e transparência



-  Buscar investimentos que visem à diminuição 
das despesas de custeio do campus.

-  Finalizar os projetos de infraestrutura contratados.

-  Buscar fontes de investimento e parcerias para 
ampliação, conclusão e custeio dos laboratórios.

-  Buscar investimentos para aprimoramento das 
áreas de convivência e de estudo no contraturno. 

-  Adquirir equipamentos que visem à melhoria da 
conexão de rede Wireless.

Infraestrutura

-  Definir linhas de pesquisas para o campus que 
promovam a inovação tecnológica e que sejam 
amplas, abrangendo servidores e alunos.

-  Divulgar os resultados obtidos através de traba-
lhos científicos, a fim de demonstrar a importância 
destes projetos para a instituição.

-  Aproximar equipes com linhas de pesquisas 
similares, com a finalidade de planejamento e 
participação em editais de fomento.

-  Selecionar editais que se enquadrem ao perfil de 
nossas linhas de pesquisa.

-  Promover parcerias de pesquisa e extensão com 
o setor empresarial, governo, universidades e 
escolas.

-  Criar comissão de apoio à construção e elabora-
ção de projetos para submissão em editais de 
fomento.

-  Ampliar a oferta de cursos de pós-graduação aten-
dendo a verticalização do ensino.

-  Apoiar a produção e publicação científica.

Pesquisa,  Pós-Graduação e Extensão

-  Implantar o setor de comunicação do campus.

-  Promover reuniões periódicas com todos os 
segmentos da instituição.

-  Incentivar/participar de reuniões periódicas com 
o Grêmio Estudantil, o Centro Acadêmico e 
líderes de turma favorecendo o diálogo e aumen-
tando a participação dos estudantes perante a 
gestão do campus.

-  Apoiar e fortalecer a Coordenadoria de Atendi-
mento Multidisciplinar (CAM) estudando estraté-
gias e ações que oportunizem melhores resulta-
dos e captação de recursos para os programas 
da assistência estudantil.

-  Incentivar a busca de melhorias nos fluxos e 
comunicação interna.

-  Estar presente periodicamente nas coordenadorias. 

-  Ampliar projetos que visem à melhoria da quali-
dade de vida dos servidores.

-  Incentivar e acompanhar a criação de projetos que 
permitam ao campus buscar investimentos na 
reitoria, setor privado e emendas parlamentares.

-  Aproximar-se das prefeituras, empresas, associa-
ções e representações políticas da região, 
buscando informações sobre demandas, divul-
gando nossos resultados e levando projetos e 
parcerias que visem ao desenvolvimento da 
região.

-  Acompanhar a execução do PDI e revisá-lo anual-
mente, a fim de deixar claro o caminho que o 
campus pretende seguir.

-  Criar calendário administrativo de início dos 
processos.

- Criar política de divulgação de resultados 
(premiações, publicações científicas, aprovações, 
entre outros) em redes sociais (página e links 
patrocinados), site do campus, além de jornais, 
revistas, rádios e televisão.

-  Apoiar a capacitação dos servidores.

-  Atuar de forma coadunada com a Reitoria. 

-  Recepcionar e acolher os membros da comuni-
dade (interna e externa).

Gestão

contato:

bozzetti.ifes@gmail.com


