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1. Novos rumos para o Campus Rio Verde

 Nosso principal legado tem sido trabalhar pela ampliação da qualidade, melhoria dos nossos 
cursos, da infraestrutura, da formação de excelência nos aspectos técnicos e comportamentais de 
pessoas cada vez mais atualizadas com as demandas da sociedade. A formação verticalizada de recursos 
humanos no IF Goiano alcançou destaque e relevância nacional, em função da sua importância na prepa-
ração de profissionais num ambiente rico de ideias, desafios, inovação e eficiência. 
 Avançamos muito, tivemos grandes vitórias nesta caminhada da história dos 52 anos do Campus 
Rio Verde. Atualmente, podemos nos orgulhar de pertencermos a uma Instituição que contribui para a 
melhoria da vida das pessoas, da região no seu entorno e que possui reconhecimento no Brasil e no 
exterior pelo trabalho que realiza. Precisamos que o Campus alcance novos degraus, continue se forta-
lecendo e supere todo e qualquer desafio para ampliar a sua contribuição e atuação para o desenvolvi-
mento regional, mantendo a sua natureza pública, gratuita e de qualidade. 
 Entendemos que o melhor caminho para consolidação da missão desta Instituição seja por meio 
do fortalecimento do Campus e com uma nova identidade, seja como Instituto ou como a futura Universi-
dade Federal de Rio Verde (UFRV). Reuniremos esforços e implementaremos as parcerias necessárias para 
melhorar as condições de ensino e pesquisa, ampliar a integração entre os diferentes níveis de formação e 
a atração da comunidade externa, incluindo empresariado, órgãos de fomento e parcerias diversas, nacion-
ais e internacionais, ampliando assim a visão de futuro da nossa instituição.

2. Sobre o candidato

 Prezada comunidade do Campus Rio Verde – IF Goiano, em outubro deste 2019, acontecerão as 
eleições para a escolha de Reitor e Diretores-Gerais do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
Goiano. Diante disso, considerando a minha história de amor e gratidão por essa instituição, apresento-me 
como candidato a Diretor-Geral do Campus Rio Verde.
 Chegou o momento de decidir por meio democrático os rumos para nossa instituição no quadriê-
nio 2020/2023. Mais do que nunca, precisamos de liderança e experiência para enfrentar os grandes 
desafios que surgiram para educação pública. 
 Meu nome é Fabiano Guimarães Silva, sou filho primogênito de Aldeson Alves da Silva e Irma 
Guimarães Silva, ambos naturais de nossa cidade Rio Verde – GO. Casado com a professora Juliana de 
Fátima Sales, que me presenteou com os nossos bens mais preciosos, o João Pedro Sales Guimarães e a 
Julia Sales Guimarães, nossa Julinha.
 Os anos iniciais de educação básica (1º à 4ª série), estudei na Escola Municipal Nossa Senhora das 
Dores, na zona rural de Rio Verde, tendo minha mãe, Irma Guimarães Silva, como professora de 5ª à 8ª 
série, na Escola Estadual Frederico Jayme, em Rio Verde.
 No ensino médio, tive em 1992 o primeiro contato com a então Escola Agrotécnica Federal de Rio 
Verde (EAFRV), atualmente Campus Rio Verde do IF Goiano, onde me formei Técnico em Agropecuária, em 
1994. Meu interesse pela docência se deu por conta de uma disciplina do Curso Técnico em Agropecuária, 
no qual eu descobri, que para trabalhar na EAFRV, tinha que cursar a Licenciatura em Ciências Agrícolas 
que, entre outras IES, é ofertada, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), onde cursei de 
1995 a 1999.
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 Nesse período, eu já havia me decidido pela carreira da docência, e ingressei no curso de Mestrado 
em Fisiologia Vegetal da Universidade Federal de Lavras (UFLA), no qual defendi a dissertação em 2001, ano 
em que iniciei, na mesma instituição, o Doutorado em Fitotecnia, concluído em 2005.
 Em 2003, retornei a Rio Verde, já como docente prestador de serviço, no então Centro Federal de 
Educação Profissional e Tecnológica (CEFET - Rio Verde), sendo aprovado no concurso público como 
docente efetivo no final do mesmo ano e assumindo o cargo em fevereiro de 2004.
 Devido ao meu interesse, e por estar sempre envolvido nas atividades de ensino, em fevereiro de 
2005, assumi a Coordenação de Ensino do CEFET - Rio Verde, onde atuei como coordenador e membro de 
comissões para implantação de diversos cursos de graduação, tais como: Agronomia, Biologia, Engenharia 
de Alimentos, além da transformação do Curso Superior de Tecnologia em  Produção Animal para Bachare-
lado em Zootecnia. 
 No início de 2006, fui convidado para implementar a Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação do 
CEFET - Rio Verde, onde foram implantados vários regulamentos ligados à pesquisa, pós-graduação e 
iniciação científica, com financiamento do CNPq. Como resultado desse trabalho, tivemos a aprovação do 
primeiro Mestrado nesta instituição, na área de Ciências Agrárias. Posteriormente, organizamos o Mestra-
do em Zootecnia e demos andamento no projeto de Mestrado em Agroquímica. 
 Permaneci na Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação, até fevereiro de 2012, quando fui convidado a 
assumir a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação na Reitoria, na cidade de Goiânia, cargo esse 
que ocupo até o presente momento. Nessa Pró-Reitoria, atuei na implantação dos demais Programas de 
Pós-Graduação do Campus Rio Verde e dos demais Campi do IF Goiano, do Polo de Inovação de Rio Verde, 
credenciado pela EMBRAPII, do Parque Tecnológico e do Centro de Excelência em Internet das Coisas 
(CEIoT) para o Agro, entre outros. 
 Simultaneamente, fui membro do Conselho Superior da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
de Goiás (FAPEG), no período de 2008 a 2015, sendo reconduzido para o triênio 2018 a 2021. Fui de 2014 a 2015 
coordenador do Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (FORPOG) dos Institutos 
Federais. Sou membro do Conselho Superior da FUNAPE (2017 a 2019). Sou orientador e docente do quadro 
permanente dos Programas de Pós-Graduação em Agroquímica e Ciências Agrárias - Agronomia, ambos do 
Campus Rio Verde – IF Goiano, e do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia e Biodiversidade (PGBB) 
da Rede Pró-Centro Oeste.
 Nosso Campus cresceu muito na última década, e ultrapassando os prognósticos mais pessimistas, 
conseguimos alçá-lo a uma instituição de referência em toda Rede Federal. Nosso compromisso é que não 
haja retrocessos e que seguiremos avançando e aumentando nossa participação e impacto na sociedade.
 Esse plano de trabalho faz uma explanação de nossas principais propostas e ações. Foi construído 
de forma colaborativa e em diálogo com a comunidade acadêmica. De maneira semelhante, será nossa 
gestão, com foco no diálogo, na aproximação, e integração entre diferentes gerações. 
 Diante do contexto que se apresenta, nossa proposta de gestão se estabelece sob o firme funda-
mento da integração. Queremos agregar experiências e vivências, dar continuidade e valorizar o bom 
trabalho que foi iniciado por nossos predecessores. Confiando nos resultados concretos que foram obtidos 
com o meu trabalho e o de meus companheiros e colegas, nossa gestão se compromete, caso eleita, com a 
democracia, a participação, a transparência e nos colocamos como alternativa, para manter e consolidar o 
IF Goiano - Campus Rio Verde sempre à frente, como um farol para a educação brasileira.

04



3. Diretrizes norteadores do Plano de Gestão 2020 - 2023

 Concretização das ações de implantação da Universidade Federal de Rio Verde (UFRV): Ampliar a 
discussão da temática com servidores, estudantes e comunidade para a consolidação de uma nova identi-
dade do Campus Rio Verde, seja pelo fortalecimento e alteração da tipologia do Campus de 150 para 250 
docentes ou como um novo Instituto Federal ou uma futura UFRV.
 Defesa da Rede Federal: Defender a política de oferta de educação pública e de qualidade sobre os 
pilares da interiorização e democratização. Lutar pela disponibilização de 100% dos valores previstos na Lei 
Orçamentária Anual (LOA) e do repasse de cargos e funções.
 Fortalecimento da Instituição: Preparar para as mudanças e transformações em qualquer tempo, 
advindas do seu caráter institucional promotora de educação e tecnologia científica.
 Consolidar ações de valorização da vida e qualidade vida de discentes e servidores: Promover 
atividades de integração dos diferentes segmentos, na busca da melhoria dos ambientes educacionais e 
de trabalho, proporcionando ampliação da saúde física, mental e social para todos.
 Integração Ensino, Pesquisa e Extensão: Desenvolver ações que ofereçam subsídios para a imple-
mentação da flexibilização curricular e da indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão, por meio de 
metodologias problematizadoras e dinâmica interdisciplinar, fundamentais para a construção da formação 
crítica e investigativa, que permitam uma reflexão mais abrangente e profunda da própria formação, dos 
conhecimentos nela envolvidos e da atuação profissional futura. 
 Inovação: Desenvolver ações indissociáveis entre ensino, pesquisa e extensão de forma a contribuir 
com processos educativos na formação profissional, tendo como alicerce a inovação, em todas as suas 
vertentes, colaborando, coordenando e executando as atividades institucionais de fomento ao empreende-
dorismo, à pesquisa aplicada, mediante valorização de grupos de trabalho, disseminação da cultura de 
inovação, parceria com empresas e demais instituições para sanar problemas sociais, científicos e 
tecnológicos.
 Preparação do discente para o trabalho: Fortalecer projetos de pesquisa, ensino e extensão que 
possam preparar o discente para a garantia do seu sucesso no mercado de trabalho nacional e internac-
ional.

4. Ensino

• Fortalecer os Cursos Técnicos e de Graduação, de modo que os discentes tenham uma formação sólida e 
que sejam capazes de intervir e mudar a realidade regional, por meio dos conhecimentos e habilidades 
obtidas na instituição;
• Consolidar o planejamento didático-pedagógico, como ação essencial para o desenvolvimento das ativi-
dades dos setores e do trabalho docente;
• Estimular a parceria entre os Cursos Técnicos, de Graduação e Pós-Graduação com as demandas da 
sociedade; 
• Ampliação de Convênios da instituição com Universidades do exterior, ampliando a mobilidade internac-
ional na graduação;
• Estabelecer parcerias com os diversos setores da sociedade para atender demandas do setor produtivo; 
• Investir na implementação de uma cultura de EAD, como uma das alternativas para a ampliação das 
possibilidades de educação de qualidade, sustentabilidade e economia;

05



• Fomentar ações para a articulação e integralização entre ensino, pesquisa, extensão e inovação;
• Implementação de ações de nivelamento de turmas, em disciplinas e cursos específicos, de acordo com 
as necessidades identificadas, de modo a proporcionar um melhor desempenho dos alunos;
• Promover ações com foco no aprimoramento da organização curricular dos cursos, com vistas à curricu-
larização da pesquisa, extensão e inovação;
• Incentivar a promoção de ações que viabilizem a adequação dos instrumentos avaliativos no processo 
ensino-aprendizagem;
• Desenvolvimento de projetos integradores semestrais nos cursos técnicos e de graduação;
• Trabalhar ações de modo a estimular a permanência nos cursos, evitando a evasão, especialmente nos 
cursos Técnicos;
• Promover ações que visem potencializar a visibilidade dos cursos oferecidos no Campus Rio Verde;
• Aumentar a transparência dos atos da Direção de Ensino;
• Melhorias e adequação dos espaços de ensino;
• Planejar, executar, avaliar e adequar os procedimentos nas Unidades de Registros Escolares;
• Definir e respeitar os prazos estabelecidos pelas Unidades de Registros Escolares;
• Conduzir todos os procedimentos acadêmicos dentro dos sistemas de informação acadêmica;
• Fazer respeitar as atribuições dos setores, já estabelecidos dentro do Regulamento dos Cursos Técnicos, • 
• Regulamento dos Cursos de Graduação e Regimento Interno do Campus Rio Verde;
• Aprimorar a comunicação entre Diretoria de Ensino com docentes e discentes;
• Ampliar ações de formação docente, incluindo capacitação para o trabalho com metodologias inovadoras 
e EAD;
• Considerar a análise dos indicadores educacionais para a tomada de decisão e sua implementação;
• Ampliar e integrar as monitorias de ensino, fazendo com que os monitores atuem em áreas, não em 
disciplinas específicas;
• Otimizar os processos de distribuição de carga horária de disciplinas, de horário de aulas, de planejamen-
to de ensino e de gestão;
• Aperfeiçoar a gestão e integrar ações entre projetos, programas e comissões;
• Fomentar programas de Recepção e Ambientação de calouros, por meio de ações integradas entre todos 
os setores da instituição;
• Ampliar os espaços institucionais para o diálogo de aspectos da vida acadêmica, que concretizem a 
interação entre ensino, pesquisa e extensão;
• Criar, ampliar e apoiar projetos que estudem e implementem novas metodologias de ensino;
• Buscar parcerias com instituições e, ou organizações sociais de ações inclusivas, intensificando a 
integração de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e exclusão social;
• Incentivar a organização estudantil e sua participação nos processos decisórios da vida acadêmica;
• Estimular as práticas pedagógicas interdisciplinares, com foco na resolução de problemas e desenvolvi-
mento integral do discente;
• Consolidar/melhorar os processos de avaliação para a aprendizagem, valorizando os diagnósticos e 
competências nas diversas disciplinas, focados na equidade e valorização do indivíduo;
• Estabelecer políticas internas de capacitação e adequação de infraestrutura física para pleno acolhimen-
to e atendimento aos estudantes com necessidades especiais, em todas as dimensões da instituição, 
incentivando ações de sensibilização e de difusão aos princípios do respeito às diferenças, da convivência 
harmoniosa e do crescimento coletivo a partir das diferenças; 
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• Incentivar o desenvolvimento de projetos integradores e projetos de ensino voltados às pessoas com 
necessidades específicas;
• Aprimorar os processos de seleção de discentes;
• Garantir que as pesquisas sobre permanência e êxito, tornem-se efetivamente políticas de resolução de 
problemas;
• Perceber a evasão escolar como um problema institucional a ser combatido de maneira sistêmica a partir 
de parâmetros e estratégias bem definida;
• Analisar os indicadores educacionais dos cursos técnicos e de graduação, aplicando-os para melhoria dos 
índices de permanência e êxito dos discentes;
• Realizar o diagnóstico das principais dificuldades enfrentadas pelos alunos ingressantes nos cursos;
• Melhorias na gestão da aquisição do acervo da biblioteca, tanto no que diz respeito à quantidade quanto à 
qualidade;
• Readequação dos espaços da biblioteca, tornando o ambiente mais atrativo para os discentes e serv-
idores;
• Integrar os espaços da biblioteca em atividades culturais e de extensão;

5. Pesquisa e Pós-Graduação

• Atuar na manutenção e ampliação do quantitativo de bolsas de iniciação científica e tecnológica, por meio 
do estímulo à captação de recursos em todas as agências públicas de fomento, mas também, por meio da 
implantação do Programa de Financiamento de Bolsas provenientes de outras fontes, como empresas, 
ONGs, Associações do Brasil e do exterior;
• Assim como para a iniciação científica, atuar na ampliação das possibilidades de bolsas para os cursos de 
mestrado e doutorado, mediante a implantação do Programa de Financiamento de Bolsas provenientes de 
outras fontes, como empresas, ONGs, Associações do Brasil e do exterior diminuindo os impactos do corte 
e contingenciamento das bolsas pelas agências governamentais;
• Manter e ampliar o Programa de Monitoria de Laboratórios com finalidade de contribuir na formação 
acadêmica do estudante e no desenvolvimento das atividades dos Laboratórios de Ensino;
• Implantar ações de fortalecimento e estímulo ao desenvolvimento de habilidades empreendedoras dos 
estudantes de cursos técnicos, graduação e pós-graduação, visando preparar profissionais em sintonia 
com as demandas da sociedade;
• Ampliar e fortalecer de forma contínua, ações e procedimentos de auxílio à formação do profes-
sor-pesquisador, do pós-graduando e pós-doutorando, por meio de oficinas de elaboração, gestão e 
captação de projetos no Brasil e no exterior;
• Implantar programa de capacitação em comunicação científica inovadora, visando a preparação de 
servidores e estudantes para a divulgação científica e a inserção dos egressos no mercado de trabalho;
• Implantar o programa institucional para avaliação permanente, estímulo, preparação, e planejamento para 
criação de novos cursos de pós-graduação Stricto sensu, sobretudo os cursos de doutorados acadêmicos 
e profissionais, nos cursos de mestrado já existentes, mas também, de novos cursos Lato sensu, respeitan-
do as vocações dos grupos proponentes;
• Expandir a inserção nacional e internacional dos programas de pós-graduação do Campus, por meio da 
ampliação dos canais de comunicação institucional, incentivando e assessorando servidores e discentes 
para elaboração de materiais de comunicação como vídeos, reportagens, podcasts, além de artigos 
científicos em periódicos de alto fator de impacto;
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• Atuar na implantação de sistemas de transmissão online que facilite a interação de pesquisadores, 
docentes, estudantes no Brasil e no exterior, para desenvolvimento de atividades formativas como aulas 
EaD, discussão de projetos, participação em bancas, além de reuniões diversas;
• Promover ações que intensifiquem a integração dos Programas de Pós-Graduação com as atividades de 
ensino e extensão, como por exemplo, possibilitando que o estágio de docência da pós-graduação possa 
ser substituído no todo, ou em parte, por cursos de extensão vinculados à dissertação ou tese do 
estudante, para a comunidade interna e externa;
• Avaliar permanentemente o processo de gestão e funcionamento dos programas de pós-graduação, 
objetivando atender, na medida do possível, horários para oferta de disciplinas, oferta de disciplinas via 
EaD e, outras alterações, de forma a democratizar e ampliar o acesso aos cursos;
• Incentivar e viabilizar o uso de ferramentas interativas, plataformas e outros, que favoreçam o aprendiza-
do também no ambiente extra-classe;
• Aumentar a interação ensino – aprendizagem com o setor produtivo, por meio da realização de aulas 
práticas nas empresas, além das visitas técnicas;
• Reformular matrizes curriculares dos cursos de pós-graduação inserindo disciplinas que estimulem o 
desenvolvimento de habilidades empreendedoras, em consonância com as demandas da sociedade;
• Envidar os esforços para a implantação de sistema informatizado das atividades da pós-graduação, 
aumentando a eficiência operacional e facilitando as atividades acadêmicas e gestão dos Programas; 

6. Internacionalização

• Implantar programa de assessoramento permanente para o recebimento, de modo adequado, de pesqui-
sadores e estudantes no Campus, sobretudo estrangeiros de instituições no exterior, de forma a estimular 
os acordos internacionais;
• Implantar o Programa Instituição co-irmã cujo objetivo é a prospecção de instituições de ensino e pesqui-
sa no exterior para estabelecimento de convênios e acordos de cooperação internacional, facilitando o 
intercâmbio de docentes, pesquisadores, estudantes, a participação em projetos, eventos e soluções 
tecnológicas de interesse comum, compartilhamento de experiências de gestão de pesquisa e pós-gradu-
ação e outros assuntos;
• Implantar mecanismos para atrair estudantes de outras nacionalidades não somente para os Programas 
de Pós-Graduação, mas também, para os demais níveis de formação, contribuindo para o fortalecimento da 
pesquisa e da internacionalização do Campus;
• Implantar mecanismos para estímulo e atração de professores visitantes estrangeiros contribuindo para 
o fortalecimento da pesquisa e da internacionalização do Campus;
• Fomentar programas que oportunizem a qualificação e capacitação de docentes, técnico-administrativos 
e estudantes para a internacionalização, envolvendo a formação em línguas estrangeiras, especialmente o 
inglês e oportunidades de mobilidade internacional;

7. Extensão

• Ampliar a divulgação das ações de extensão;
• Promover ações de capacitação dos servidores e discentes para atuarem na Extensão;
• Desenvolver projetos e convênios que aproximem entidades de classe, Sindicatos e Associações ligadas 
aos cursos oferecidos no IF Goiano, em prol da imersão dos discentes em seu curso, na prática e no no 
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dia-a-dia de trabalho;
• Desenvolver projetos sociais que possam, através do objetivo de cada curso, inserir na comunidade ações 
que beneficiem a população;
• Implementar a curricularização da extensão, a pesquisa e a inovação nos cursos técnicos e cursos de 
graduação;
• Incentivar a comunidade acadêmica na participação em atividades de extensão curricularizadas, incorpo-
rando e valorizando tais ações;
• Implantar um programa de encontros entre empresas e discentes em que as empresas possam expor 
suas oportunidades para estágios e emprego;
• Aumentar o número de estágios para proporcionar maior vivência prática e melhor formação acadêmica 
aos discentes;
• Criar o Memorial do IF Goiano, para promoção de ações de comunicação/diálogo com o público para 
integrar as memórias individuais à memória institucional;
• Aprimorar os processos de formalização e orientação de estágios;
• Fortalecer a realização de parcerias com empresas, instituições e, ou organizações nacionais e internac-
ionais;

8. Inovação e Empreendedorismo

• Elaborar e implementar o Planejamento Estratégico da Inovação do Campus Rio Verde junto à SETEC/MEC;
• Fortalecer o empreendedorismo e a inovação por meio da realização de ações de extensão (programas, 
projetos, prestações de serviços, cursos e eventos, inclusive, utilizando EAD) sobre as temáticas do 
empreendedorismo e da inovação com a participação ativa de especialistas e empreendedores externos e 
de estudantes e professores dos cursos técnicos, da graduação e da pós-graduação;
• Fomentar a Inovação por meio de ambientes cooperativos entre o IF Goiano e os setores produtivos e 
sociais;
• Ampliar e diversificar o uso de tecnologias digitais imersivas;
• Consolidar a política de inovação científica e tecnológica possibilitando colaborações com empresas, 
parque tecnológico, instituições de fomento, sociedade civil organizada e governo;
• Desenvolver programas de capacitação em gestão de empreendedorismo e inovação, em gestão de 
projetos e em gestão de propriedade intelectual;
• Articular as ações do Núcleo de Inovação Tecnológica, Comitê de Empreendedorismo e Inovação, Polo de 
Inovação e Unidade Embrapii com o Parque Tecnológico, na perspectiva de implementar espaços físicos e 
oportunizar a formação e atuação de docentes e discentes em projetos de inovação;
• Consolidar e fomentar as ações das empresas juniores, incubadoras de empresas, parque tecnológico, 
cooperativas e empreendimentos solidários e outras ações voltadas para a identificação, aproveitamento 
de novas oportunidades e recursos de maneira inovadora, com foco na criação de empregos e novos 
negócios;
• Criar o Programa Campus Empreendedor, com proposta transversal dos pilares ensino, pesquisa, 
extensão e inovação, que visa incentivar e capacitar acadêmicos e professores para prospectar, estruturar 
e desenvolver projetos empreendedores;
• Promover a articulação permanente com agentes e instituições do ecossistema de empreendedorismo e 
inovação;
• Estruturação de laboratórios de inovação multiusuário com gestão profissional e atendimento externo;
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• Implementar o Observatório da Inovação;
• Promover Hackathons (maratona de desenvolvimento de inovação tecnológica) e editais específicos para 
atender as demandas de melhorias institucionais e da sociedade;
• Fomentar parcerias estratégicas com instituições locais, regionais, nacionais e internacionais;

9. Assistência Estudantil

• Fortalecer institucionalmente as interfaces e as ações da Assistência Estudantil;
• Implementar métodos para seleção, análise e monitoramento que utilizem indicadores sociais que esta-
beleçam a prioridade de atendimento aos estudantes em situação de vulnerabilidade;
• Manter e ampliar as ofertas de bolsas para auxílio permanência e bolsa alimentação; 
• Prosseguir e intensificar as atividades da rede de apoio “Ações pela Vida”, que visa construir uma agenda 
de debates, discussões e propostas para uma política de saúde mental no âmbito institucional;
• Promover ações sociais, vinculadas aos eventos institucionais (recepção de calouros, eventos dos cursos), 
proporcionando campanha doação de sangue e outras ações externas à instituição;

10. Fortalecimento da Identidade do Campus Rio Verde

• Fortalecer a identidade institucional e do relacionamento interinstitucional, através da comunicação junto 
ao público;
• Desenvolver e executar projetos que visem aprimorar as ferramentas de comunicação institucional, 
visando o fortalecimento da marca e da identidade institucional do IF Goiano;
• Criar veículo de comunicação mais interativa, com maior integração com as Redes Sociais e melhoria 
contínua no site institucional, se adaptando às linguagens mais atuais;
• Fortalecer e ampliar as ações de Comunicação Social e Marketing Institucional;
• Comunicar as conquistas do IF Goiano - Campus Rio Verde por meio de publicidade em veículos e mídias 
pagas de grande abrangência;
• Fortalecer a comunicação na origem do planejamento dos projetos e ações do Campus;

11. Infraestrutura administrativa e acadêmica 

• Dar continuidade ao processo de readequação dos espaços de trabalhos dos docentes, garantindo 
condições para realização do trabalho didático-pedagógico e do atendimento a discentes;
• Executar projeto de implantação de sistema de telefonia que modernize e amplie a capacidade de implan-
tação de novos ramais telefônicos e melhorias dos ramais existentes no Campus;
• Contribuir para a melhoria na segurança do Campus, aprimorando a segurança através da implantação de 
sistema de monitoramento com câmeras de segurança para vídeo monitoramento;
• Concluir o projeto de identificação para acesso ao Campus e de sinalização interna, facilitando a mobili-
dade de pedestres e veículos automotores;
• Dar continuidade à execução de projetos que visem a melhoria da identificação dos ambientes internos;
• Desenvolver aplicativos que permitam as pessoas se localizarem através de sistemas de GPS ou outros 
recursos de localização;
• Melhorar a logística dos docentes, facilitando o acesso aos equipamentos de projeção nos ambientes de 
ensino;

10



• Dar continuidade às ações de melhoria das instalações físicas dos ambientes de trabalho dos servidores e 
de discentes;
• Dar continuidade ao projeto de implantação de mais cantinas, para atendimento das demandas dos 
discentes, facilitando o deslocamento dos discentes;
• Atuar para a modernização da infraestrutura de ensino, pesquisa e extensão da Fazenda Experimental do 
Campus, mediante reformas e implantação de novas estruturas em consonância com técnicas de manejo 
atual e exigências das premissas da experimentação científica, em todos os setores de produção animal e 
vegetal; 
• Atuar para a modernização do maquinário agrícola do Campus, para o atendimento de forma quantitativa 
e qualitativa às demandas das atividades de ensino, pesquisa e extensão;
• Atuar para a modernização do sistema de fornecimento de energia aos Laboratórios e Fazenda Experi-
mental, por meio da melhoria da rede de distribuição elétrica interna e estabilização do fornecimento por 
meio de geradores, entre outros;
• Atuar para a implantação da rede de fibra ótica para fornecimento de internet de qualidade e sistema de 
telefonia para a Fazenda Experimental do Campus; 
• Implantar o Condomínio de Casas de Vegetação com infraestrutura de apoio para suporte às atividades 
de ensino, pesquisa e extensão das diferentes áreas do conhecimento que demandam destes ambientes;
• Envidar esforços para garantir a climatização de salas de aulas, em todo o ano letivo;
• Envidar esforços para manter atualizados os computadores dos laboratórios de Informática;
• Viabilizar meios para a implementação da gestão 100% digital dos registros acadêmicos;

12. Preservação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável

• Consolidar e promover o Jardim Botânico Rio Verde, mediante ações educacionais, culturais e a 
preservação da biodiversidade, mediante pesquisas científicas, atividades de extensão e ensino, ações de 
conservação da flora nativa e dos recursos genéticos, a segurança alimentar e a manutenção dos biomas, 
bem como realizar atividades que promovam o lazer contemplativo, a sustentabilidade e a integração da 
sociedade atual e das futuras gerações;
• Incentivar novas práticas de sustentabilidade, promovendo ações que se fundamentam como práticas no 
bom uso dos consumos variados, bem como fortalecer alternativas práticas e sustentáveis;
• Consolidar a criação de uma comissão interna de conservação de energia do Campus para reduzir os 
gastos com energia elétrica e até mesmo estimular ações de investimento em energias renováveis, com o 
intuito de eliminar tal despesa;
• Atuar na modernização das fontes de energia elétrica para a pesquisa, por meio da implantação de 
sistema de geração de energia limpa, como placas fotovoltaicas e biodigestores, entre outros sistemas que 
além do fornecimento de energia, também sirvam como laboratórios experimentais para ensino, pesquisa 
e extensão.
• Dar continuidade a instalação de micro usinas geradoras de energia solar (placas solares), diminuindo o 
consumo de energia elétrica e tornando o Campus autosustentável;
• Aproveitar a adaptação de novos espaços para a adequação das instalações ao aproveitamento ao 
máximo da luz externa e reuso da água servida em pias e lavadouros (água cinza) para alimentar descar-
gas sanitárias (água negra);
• Sempre que possível utilizar o sistema de registro de preços e as compras compartilhadas, para reduzir 
os processos e aperfeiçoar os custos de aquisição;
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• Nas decisões de compras, ter sempre uma visão de longo prazo, avaliando o ciclo de vida dos materiais e 
equipamentos a serem contratados, desde a origem até o descarte;
• Criar grupo de trabalho para buscar novos itens de consumo sustentáveis;
• Estimular que materiais parcialmente utilizados sejam devolvidos ao almoxarifado para o seu reaproveita-
mento posterior;
• Preferir sempre materiais com embalagens retornáveis;
• Exigir nas licitações para os itens com resíduos potencialmente poluidores, como: baterias, pneus, vene-
nos, lâmpadas, etc, que os fornecedores tenham logística reversa;
• Substituir torneiras tradicionais por outras com temporizadores, que reduzam o desperdício de água e 
fecham-se automaticamente;
• Implantar ações com forte impacto visual para que o público interno entenda a importância dos três “R” 
da Sustentabilidade: Reduzir, Reutilizar, Reciclar, etc;
• Formalizar, ampliar e aprimorar o gerenciamento de resíduos sólidos e de resíduos de laboratórios;
• Promover ações junto a Prefeitura Municipal e Governo do Estado objetivando a solução dos problemas 
referente ao esgoto produzido no Campus;

13. Gestão de Desenvolvimento Humano

• Promover atividades de integração no local de trabalho e condições que favoreçam maior qualidade de 
vida aos servidores, estimulando o protagonismo em sua atuação para o alcance dos resultados institucio-
nais; 
• Promover a adaptação e readaptação de servidores em atividades nos setores, conforme suas habili-
dades, visando o desempenho necessário e à harmonia institucional;
• Dar continuidade às ações de incentivo à qualificação dos servidores, de modo a estimular o aperfeiçoa-
mento das carreiras de docentes e técnicos administrativos;
• Criar a “Comissão de Acolhida”, composta por servidores da gerência de gestão de pessoas e demais 
diretorias, que serão responsáveis por fazer a introdução de novos servidores, apresentando a estes todas 
as dependências, organização e funcionamento da instituição, a fim de promover a integração destes com 
o ambiente organizacional;
• Criar e disponibilizar o “Manual do Servidor”, a fim de orientar sobre a metodologia a ser adotada para as 
solicitações da área de pessoal, com indicação dos procedimentos, tipos de documentos necessários, 
conceituação, exemplificação e relação dos principais instrumentos legais para cada tipo de solicitação, 
estendendo posteriormente as demais atividades da Diretoria de Administração e Planejamento; 
• Consolidar as ações de desenvolvimento aos servidores que irão se aposentar nos próximos anos, ofere-
cendo uma oportunidade de reflexão e preparação para o seu desligamento das atividades ativas do 
Campus;
• Envidar esforços para melhor adequação do trabalho nos diversos setores do Campus, no quesito jornada 
de trabalho, habilidades e ambientação dos servidores técnico administrativos em educação;
• Promover ações de modo a estimular o autocuidado e a promoção da saúde mental entre servidores e 
alunos;
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14. Esporte e Lazer

• Aprimorar a infraestrutura dos espaços destinados para esportes no Campus Rio Verde;
• Envidar esforços para a construção do Complexo Esportivo do Campus Rio Verde contemplando quadra de 
areia, quadra de cimento, campo society e pista de caminhada, ciclovia, vestiários e banheiros;
• Fortalecer as atividades esportivas com a oferta de bolsas para monitoria de esportes e bolsa atleta;
• Implantar projetos esportivos envolvendo a comunidade acadêmica e sociedade mediante a realização de 
eventos esportivos;
• Institucionalizar a formação e preparação de equipes oficiais para representação esportiva do Campus 
Rio Verde em diferentes modalidades;
• Disponibilizar espaços de entretenimento por meio de jogos de raciocínio, campeonatos de xadrez e 
outras atividades que promovam a integração dos alunos de forma saudável e motivadora;
• Institucionalizar e fortalecer as representações acadêmicas como Centros Acadêmicos e Atléticas, 
ampliando a representatividade acadêmica e promovendo a socialização, integração e interação dos alunos 
com a instituição;

15. Arte e Cultura

• Elaborar ações para divulgação e acolhimento a projetos de extensão relacionados ao núcleo de Arte e 
Cultura;
• Valorizar e fomentar as ações do Núcleo de Arte e Cultura do IF Goiano – Campus Rio Verde e da Casa da 
Cultura do IF Goiano;
• Incentivar e apoiar a parceria da Casa da Cultura com a comunidade em geral; 
• Estimular e promover eventos de arte e cultura; 
• Articular o desenvolvimento de ações artísticas e culturais que proporcionem o fortalecimento das ações 
culturais integradas ao ensino, à pesquisa e à extensão de modo indissociável, ampliando a atuação 
institucional e viabilizando a igualdade de oportunidades e a melhoria do desempenho acadêmico dos 
estudantes envolvidos;

16. Eventos

• Participação em Feiras e Eventos Regionais que possam levar a marca da Instituição para regiões e 
cidades dentro do raio de atuação do IF Goiano, isso abrange Rio Verde e cidades vizinhas;
• Criação de eventos Institucionais que possam apresentar os cursos à comunidade e levar benefícios por 
meio das aulas prática necessárias e exigidas por Lei para melhorar a qualidade no ensino do aluno, como 
exemplo: IF+Rio Verde; Desbaratando a Biologia; Dia “C” da Ciência e outros;
• Criar e implementar de forma efetiva a agenda de eventos institucionais, projetos culturais e artísticos e 
os eventos desportivos, que atendam as demandas da comunidade acadêmica;
• Institucionalizar ações em comemoração ao aniversário do IF Goiano – Campus Rio Verde;
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17. Gestão e Planejamento Estratégico

• Manter e estreitar o relacionamento junto à Reitoria, com vistas a dar continuidade ao fortalecimento do 
Campus e na busca de recursos extra orçamentários e de novos códigos de vagas de docentes e técni-
co-administrativos; 
• Manter e fortalecer a continuidade de apoio junto às autoridades das esferas municipal, estadual e 
federal, em busca de recursos extra-orçamentários, objetivando a construção de novas obras e de 
execução dos projetos de melhoria das estruturas físicas já existentes e de equipamentos, frente a atual 
situação orçamentária do governo federal;
• Garantir a implementação do planejamento estratégico, tendo como diretriz o planejamento orça-
mentário, o gerenciamento de projetos e processos e a padronização de rotinas de trabalho, com foco na 
melhoria e agilidade dos procedimentos internos; 
• Aprimorar a efetividade das ações de execução orçamentária, desde o planejamento até a completa 
execução financeira; 
• Mapear as competências individuais e institucionais, com vistas a implantar a gestão por competência;
• Capacitar os servidores em temas específicos relacionados a suas áreas de atuação, com vistas a estimu-
lar a sua atuação, favorecendo uma melhor qualidade de vida aos servidores e um melhor alcance dos 
resultados institucionais;
• Estabelecer canal direto de sugestões de melhorias que contribuam para a melhoria das atividades 
desenvolvidas pelas Diretorias Sistêmicas e dos serviços prestados a comunidade interna e externa;
• Estabelecer um programa de reconhecimento institucional dos requisitos de Transparência, Risco, 
Controle e Prestação de Contas em todas as diretorias sistêmicas; 
• Envidar esforços para desenvolver uma Plataforma Eletrônica para acompanhamento dos processos de 
aquisição de materiais/serviços interligados ao SUAP, permitindo o acompanhamento logístico de todas as 
ações de compras do Campus; 
• Estabelecer a semana do planejamento institucional, para delimitar e direcionar as ações táticas na 
gestão do IF Goiano, de modo a envolver todos os servidores do campus;

18. Acessibilidade e Mobilidade no Campus

• Adequar os espaços do Campus em vistas ao Projeto de Acessibilidade Arquitetônica em concordância 
com a norma ABNT 9050;
• Envidar esforços para a execução de projetos de acessibilidade entre os prédios com a construção de 
passarelas, inclusive com coberturas rampas de acesso e piso tátil;
• Preparar os ambientes internos com vistas no Projeto de Acessibilidade do Campus como a adequação 
das entradas das salas de aulas, altura dos quadros, mobiliários, retirada de barreiras que dificultem o 
acesso de cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida;
• Promover ações que desmistifique e rompa com as barreiras atitudinais, arquitetônicas e metodológicas 
que impeça o pleno desenvolvimento, a segurança e a autonomia das pessoas com necessidades específi-
cas na instituição;
• Promover ações para tornar todos os ambientes do Campus 100% acessíveis;
• Implementar ações que trabalhe a visibilidade das pessoas com necessidades específicas, de modo a 
integrar ações entre a comunidade acadêmica, o público externo e o setor produtivo;
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19. Egresso

• Melhorar a obtenção e divulgação das informações de acompanhamento de egressos através da criação 
de um banco de dados para dar visibilidade por área e local de atuação do profissional;
• Estimular e criar condições para a educação continuada de egressos;
• Proporcionar a participação de egressos em atividades extensionistas (como parte proponente de cursos 
de extensão, palestrante/conferencista em eventos acadêmicos e científicos, e como colaborador em 
atividades de responsabilidade social);

20. Considerações finais

 O presente Programa de Gestão não está acabado, pelo contrário, estará em permanente 
construção para permitir o acolhimento de sugestões dos discentes, técnico-administrativos, docentes e 
também da comunidade externa. Com isso, pretende-se adotar o dinamismo necessário para a identifi-
cação de problemas, correção de rotas, aumento da eficiência da gestão e sobretudo, garantir a partici-
pação democrática e ativa de todos os envolvimentos no sucesso da Instituição.
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