
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, IFES, CAMPUS VITÓRIA

Professor do Ifes, Campus Vitória desde 1993, graduado em Física, mestrado em Engenharia Ambiental e doutorado em
Engenharia Mecânica tendo atuado áreas de pesquisas sobre poluição atmosférica e escoamento em túnel de vento.  
Slogan: Compromisso com o Ifes. 
Nome: Reginaldo Rosa Cotto de Paula (Xexéu)
Candidato: Diretor Geral do Campus Vitória

PLANO DE AÇÃO

ENSINO

Incentivar a formação de um curso Pré-Ifes com a participação de alunos voluntários para atender a estudantes de
escolas públicas do ensino fundamental. 

Fórum permanente sobre a evasão escolar para entender os vários motivos e buscar soluções para este problema. 

Buscar a ampliação do espaço físico e do acervo da biblioteca, além de incentivar a participação ativa de servidores e
alunos na escolha de novas referências bibliográficas.

Apoiar e ampliar as atividades de ensino tais como Clube de Astronomia, SIGI, eventos esportivos, Olimpíadas de
Matemática, História, como complemento à prática educativa e de socialização.  

Incentivar o retorno do projeto de arte, cultura e ciência Fazendo Ciência, de forma integrada entre ensino, pesquisa e
extensão.

Criar sítios na Internet de cada curso oferecido pelo campus com informações sobre as coordenadorias, docentes, áreas
de concentração e notícias e eventos. 

Ampliação das vagas oferecidas nos cursos de PROEJA de forma a cumprir a legislação do Decreto Lei 5.840/2006. 

Institucionalizar  as  pesquisas  realizadas  no  campus  e  por  instituições  parceiras  para  acompanhar  os  egressos  do
PROEJA. 

Fortalecer os mecanismos de ampliação dos cursos de educação de jovens e adultos com foco nas demandas dos setores
produtivos e sociais. 

EXTENSÃO

Realizar a Mostra Ifes de Estágio para promover oportunidades profissionais com interação entre empresas, estudantes
e Ifes e assim, facilitar o acesso dos alunos e comunidade externa ao mercado de trabalho.

Incentivar a ampliação da oferta de atividades de extensão com políticas integradas entre extensão e ensino. 

Incentivar e fortalecer a captação recursos externos para projetos de extensão, ensino e pesquisa desenvolvidos no
campus. 

Promover seminários de extensão anualmente para coletar indicadores, discutir experiências e o fortalecer as ações
institucionais de extensão.

PESQUISA E POS-GRADUAÇÃO

Implementar laboratórios de informática para o desenvolvimento de pesquisas aplicadas aos programas de fomento.

Incentivar a ampliação da participação de alunos e servidores em eventos técnicos científicos para a apresentação de
trabalhos de pesquisa com uma gestão transparente na concessão de auxílio financeiro. 

Fortalecer  as  parcerias  com o setor  privado para o desenvolvimento de pesquisas  aplicadas e  desenvolvimento de
produtos tecnológicos. 

Fomentar a criação e ampliação dos polos tecnológicos.

Promover de forma sistemática a divulgação dos projetos de pesquisa para a comunidade interna e externa. 



ADMINISTRAÇÃO

Implementar  encontros  periódicos  com  técnicos  administrativos  para  discussões  das  atividades  desenvolvidas  e
identificar as demandas de cada setor do campus  com o foco no fortalecimento da atuação dos servidores na gestão e
administração. 

Criar o Ifes Transparente, um sítio na Internet com objeto de publicar periodicamente informações relativas a execução
orçamentária e financeira do campus Vitória. 

Democratizar o planejamento financeiro estimulando a participação ativa dos servidores nas tomadas de decisões do
orçamento do campus.  

Viabilizar a implementação de um sistema computacional de informações geográficas para otimizar as ferramentas de
gestão, distribuição dos espaços e dos bens patrimoniais com o uso do programa QGIS (software livre).

Integrar  os  setores  responsáveis  pelos  processos  de  progressão  (nada  consta,  organização  de  documentos,  PIT  e
formulários na conta pessoal dos docentes e administrativos) de forma a implementar a informatização deste processo. 

AÇÕES DE MEIO AMBIENTE

Implementar os sistemas de coleta de água de chuva e dos aparelhos de ar-condicionado do Campus. 

Efetivar o processo de trocas de lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de LED. 

Incentivar as pesquisas na área de energias renováveis para que sejam implementadas no campus.

Planejar  a  otimização  dos recursos  alocados  na  compra  de  bens  de  consumo ou  permanente  de  forma a  evitar  o
desperdício.  

Incentivar  os  projetos  com  foco  na  educação  ambiental  e  sustentabilidade  com  estreita  articulação  entre  ensino,
pesquisa e extensão. 

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

Viabilizar implantação de uma creche no Ifes ou buscar parcerias com instituições próximas para atender os filhos e
dependentes de até cinco anos de servidores e alunos. 

Incremento das ações socioeconômicas de forma a garantir a permanência e a conclusão dos estudos dos alunos do
PROEJA.

Buscar parcerias para a construção de um restaurante universitário de forma a oferecer refeições a um preço acessível a
alunos e servidores.

Buscar  viabilizar  o  aumento  do  quantitativo  das  bolsas/auxílios  para  os  estudantes  inseridos  nos  programas  de
assistência estudantil;

Apoiar a organização dos estudantes no Grêmio Estudantil e Centros Acadêmicos.  

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Estimular a utilização de softwares livres nas atividades de ensino, pesquisa, extensão e administração, respeitando as
demandas das coordenadorias por softwares comerciais. 

Promover o aumento da capacidade rede wi-fi do campus Vitória. 

Avaliação contínua dos indicadores institucionais da qualidade dos serviços de internet e rede sem fio para planejar
ações de melhoria deste serviço.

Fortalecer a atualização tecnológica dos computadores e equipamentos de tecnologia da informação. 


