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INSTITUTO DEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 

RONDÔNIA, CAMPUS DE COLORADO DO OSTE  

“COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE” 

 

Em primeiro lugar agradeço a Deus, e o apoio e contribuições recebidas de 

Professores, Servidores, Técnicos-Administrativos, Diretores de Departamento, 

Pedagogos, Coordenadores, Chefes de Setores, Alunos, Pais, Reitor, Pró- Reitores 

e Minha Família. 

Ao longo de 21 anos nesta Instituição, quando somente professor ou quando 

ocupando cargos administrativos, sempre me motivei a contribuir para o crescimento 

da Instituição. Por isso, na busca por ações conjuntas com todos os seguimentos, 

me coloco à disposição da comunidade para mais um grande desafio, e assim 

darmos continuidade na transição e consolidação do Campus Colorado do Oeste, 

frente à Direção- Geral para o quadriênio 2019-2022. 

O nosso objetivo é dar prosseguimento, com compromisso e 

responsabilidade, aos atos que contribuirão de forma eficaz para o crescimento e 

consolidação da Instituição, garantindo aos nossos discentes e servidores melhoria 

na qualidade do ensino e das condições de trabalho. 

Sabendo que o maior patrimônio de uma Instituição são os recursos 

humanos, ou seja, seus servidores, dessa forma iremos valorizá-los promovendo 

sua participação nas decisões importante no Campus, e apoiando permanentemente 

nas políticas continua de capacitação. 

Trabalharemos incessantemente na busca de uma educação de qualidade 

para os nossos discentes, assegurando-lhe uma formação profissional e tecnológica 

de maneira a garantir o acesso ao mercado de trabalho e/ou continuidade aos seus 

estudos. 

É com esse objetivo que apresento a seguir o conjunto de ações 

imprescindíveis para a continuidade do crescimento desta Instituição. 

PROGRAMA DE GESTÃO E POLÍTICAS PARA OS DISCENTES 

OBJETIVOS 

 Incentivar e apoiar aos discentes dos cursos de níveis técnicos, tecnológico, 

licenciatura e graduação no desenvolvimento das atividades de ensinos, 

pesquisa e extensão; 

 Ampliar o atendimento de alunos com sistema de residência e semi- 

residência; 

 Avaliar periodicamente os trabalhos desenvolvimento pelo DPAE; 
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 Promover com a participação dos discentes a reestruturação do Código de 

Ética do Discente; 

 Apoiar e incentivar os discentes às práticas desportivas, culturais e sócias; 

 Promover a integração entre os servidores administrativos, professores e 

discentes, do campus para que haja maior harmonia entre a comunidade 

escolar. 

 

METAS 

 Equipar o centro de saúde para atendimentos ambulatoriais, odontológicos, 

psicológico e médicos à comunidade escolar; 

 Montar parceria com o município para atendimento odontológico; 

 Contratar médico e odontólogo; 

 Construir  salas para instalação do Grêmio Estudantil e Diretórios 

Acadêmicos; 

 Apoiar o Setor de Alimentação e Nutrição para melhoria da qualidade dos 

alimentos servidos no Refeitório; 

 Buscar recursos junto às esferas Federal, Estadual e Municipal para 

construção da Residência Acadêmica na Cidade de Colorado do Oeste; 

 Adquirir um veículo ambulância para o transporte de pacientes; 

 Implantar o sistema de monitoria para discentes da 3ª séries nos Setores de 

Produção diariamente, nos finais de semana e feriados; 

 Implantar o sistema de monitoramento de qualidade da água consumida no 

campus Colorado do Oeste; 

 Estruturar e apoiar o Grêmio Estudantil no campus; 

 Consultar os acadêmicos dos Cursos Superiores de Tecnologia, Licenciatura 

e Bacharel na escolha dos Coordenadores dos Cursos; 

 Implantar a Ouvidoria Discente, composta por alunos, professores e técnicos 

administrativos, todos eleitos pelos discentes, com o objetivo de analisar e 

acompanhar possíveis problemas e reclamações. 

PROGRAMA DE GESTÃO E POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS 

OBJETIVOS 

 Implantar Política de Capacitação Contínua no âmbito administrativo e 

didático-pedagógico para os servidores do Campus; 

 Firmar convênios com Instituições de Ensino com programas a nível de 

Mestrado e Doutorado para atender as capacitações dos servidores; 

  Defender e assegurar o respeito e a garantia do direito aos servidores do 

Campus; 
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 Busca permanente da melhoria das condições de desempenho dos 

servidores; 

 Valorizar e fortalecer as funções administrativas; 

 Dar continuidade a implementação de mecanismos estruturais e de materiais 

necessários para a melhoria do ambiente organizacional; 

 Buscar junto aos Órgãos competentes o número de servidores necessário 

para suprir as deficiências hoje existentes; 

 Articular sempre que necessário junto aos Órgãos Federais e Parlamentares 

análise e reavaliação de plano de cargos e carreira dos servidores. 

 

METAS 

 Buscar junto à Reitoria a ampliação do quadro de pessoal efetivo do Campus, 

nas áreas administrativas e pedagógicas; 

 Promover de forma participativa a revisão das atribuições dos servidores com 

a reformulação do regulamento interno da Instituição; 

 Estabelecer uma política clara, justa e transparente de capacitação dos 

professores e técnicos administrativos em nível de especialização, mestrado e 

doutorado; 

 Incentivar e apoiar a participação dos servidores nos processos decisórios 

administrativos e pedagógicos da Instituição. 

PROGRAMA DE GESTÃO E POLÍTICAS PARA INSFRAESTRUTURA FÍSICA 

OBJETIVO 

 Discutir, planejar e executar ouvindo a comunidade, projeto, obras e serviços 

para melhoras às condições matérias e estruturais das diversas unidades do 

Campus para o desenvolvimento das atividades pedagógicas, administrativas 

e produtivas. 

METAS 

 Reformar o Ginásio Poliesportivo; 

 Buscar recursos junto aos Órgãos Federais para dar continuidade à 

pavimentação asfáltica das vias do Campus; 

 Buscar junto ao DER-RO a construção de dois abrigos no trevo da BR-435, 

para a segurança da comunidade no geral; 

 Ampliar o espaço da Biblioteca; 

 Criar um espaço coberto destinado à secagem das roupas de alunos 

residentes; 

 Criar a Casa de Apoio destinada aos servidores que não residem no 

município de Colorado do Oeste; 
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 Promover periodicamente a manutenção das instalações físicas do Campus; 

 Construir e equipar a casa da propriedade, localizada na Linha Nova um, e 

implantar o sistema de telefonia rural; 

 Construir  um barracão na propriedade, localizada na Linha Nova um; 

 Perfurar um poço artesiano na propriedade, localizada na linha Nova Um; 

 Elaborar e executar projetos para o uso de energia solar nas residências dos 

discentes;  

PROGRAMA DE GESTÃO E POLÍTICAS PARA INSFRAESTRUTURA 

ADMINISTRATIVA 

OBJETIVO 

 Buscar permanentemente as alternativas para planejar e dotar os diversos 

setores do campus com equipamentos, materiais e servidores necessários 

para o desenvolvimento das atividades pedagógicas, administrativas e 

produtivas. 

  

METAS 

 Adquirir computadores e mobiliários adequados ao desenvolvimento das 

atividades institucionais para os ambientes administrativos, pedagógicos e 

produtivos de forma a promover como forma promover a atualização 

tecnológica dos setores; 

 Atualizar software para atender e modernizar, especificamente, os 

pedagógicos, administrativos e produtivos do campus; 

 Buscar mais recursos para a continuidade do funcionamento do Laboratório 

de Solos; 

 Garantir aquisição de materiais de consumos necessários ao bom 

desenvolvimento de todos os setores do campus; 

 Reestruturar e dar maior apoio à Comissão de Compras, capacitando 

periodicamente os servidores lotados naquele setor, de forma a estabelecer 

as condições técnicas e de atuação necessárias à execução dos processos 

de compras de forma eficiente e rápidas; 

 Buscar a viabilidade dos mecanismos de convênios e parcerias com órgãos 

públicos e privados para prestação de serviços e execução de projetos 

produtivos no campus; 

 Estabelecer diversos tipos de parcerias com produtores rurais da região; 

 Estimular e promover um estudo da viabilidade técnica e legal para criação de 

uma fundação de apoio, que através desta, iremos viabilizar recursos juntos 

aos órgãos governamentais e não-governamentais, destinados a execução de 

projetos, assessoria, assistência técnica e capacitação nas comunidades e no 

campus. 
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PROGRAMA DE GESTÃO E POLÍTICAS PARA INSFRAESTRUTURA 

PEDAGÓGICA 

OBJETIVOS 

 Dar continuidade à politica de capacitação, qualificação e aperfeiçoamento 

institucional que atenda as necessidades de uma gestão adequada ao 

desenvolvimento com qualidade do processo ensino-aprendizagem; 

 Oferecer à comunidade novos cursos de educação profissional, tecnológica, 

licenciatura e graduações, incluindo o curso de medicina veterinária; 

 Garantir a melhoria da qualidade de ensino e das condições de trabalho para 

os servidores da Instituição; 

 Melhorar e expandir os serviços e materiais oferecidos pela Biblioteca 

Escolar; 

 Tonar o campus de Colorado um Centro de referência em Educação 

Profissional, atuando com agência de fomento e desenvolvimento local e 

regional; 

 Conceber novos espaços físicos e condições para o ensino, buscando 

sempre a inter-relação entre o ensino e o perfil profissional que queremos 

formar no campus; 

 Capacitar os discentes para o uso de tecnologia de informação e 

comunicação, incentivando-os à disseminação do conhecimento; 

 Buscar recursos nos Órgãos Superiores para reconstrução do campo de 

futebol e construção da pista de atletismo no campus; 

  Reestruturar e modernizar o Ginásio Poliesportivo para incentivar as práticas 

esportivas adequá-lo às novas regras esportivas; 

 Dar continuidade nas construções, reformas e reestruturações dos 

laboratórios; 

 Reformular os Projetos Pedagógicos dos Cursos existentes no campus e 

adequá-los à atual realidade; 

 Equipar todos os setores do campus com mobiliários e equipamentos mais 

modernos. 

METAS 

 Melhorar o serviço de comunicação na instituição;  

 Aprimorar o sistema de internet no campus; 

 Reestruturar e equipar os laboratórios existentes no campus (Agroindústria de 

Leite e Carne, Lab. Biotecnologia, Fisiologia Vegetal, Microbiologia); 

 Construir uma pista oficial de atletismo no campus de Colorado do Oeste; 

 Reformar o campo de futebol; 

 Reformar a quadra de vôlei de areia; 

 Construir e equipar o Laboratório de Irrigação e Drenagem; 
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 Construir e equipar o Laboratório de Patologia Animal; 

 Construir e equipar Laboratório de Zoologia; 

 Construir e equipar Laboratório Análise Clinica; 

  Construir e equipar o Laboratório de Geoprocessamento, inclusive com 

softwares; 

 Construir e equipar o Laboratório de Piscicultura; 

 Ampliar o programa de aquisição de acervos bibliográficos; 

 Fomentar e estimular a troca de experiências com Órgãos e Instituições de 

Ensino; 

 Oferecer hospedagem e alimentação para discentes que desejam estagiar no 

campus; 

 Reformar os setores de Produção Animal I, II e III. 

PROGRAMA DE GESTÃO E POLÍTICAS INTITUCIONAIS 

OBJETIVOS 

 Promover a modernização da Instituição, visando garantir a sua posição como 

centro de referência da transformação social, promovendo o desenvolvimento 

local e regional, dentro dos princípios de sustentabilidade ambiental; 

 Criar mecanismos para efetivação de parcerias estratégicas regulamentadas 

por acordos formais, com o intuito de executar projetos e atividades de cunho 

didático, produtivo ou de pesquisa, que possibilitarão o Campus aumentar as 

oportunidades, promovendo assim, o crescimento da Instituição; 

 Buscar recursos para ações de pesquisa e extensão junto a agências de 

incentivo ao ensino e pesquisa através da Pró-Reitoria de Pesquisa e 

Inovação da Reitoria/IFRO, visando a melhoria das condições de 

funcionamento e oferta dos cursos técnicos, tecnológicos, de licenciaturas e 

graduações; 

  Administrar o Campus de forma integrada e equilibradas nas áreas 

administrativa e acadêmica, tornando-se apta a promover o 

acompanhamento, avaliando a melhoria permanente do trabalho de apoio às 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, de forma a dar sustentabilidade 

ao projeto educacional da Instituição; 

 Garantir a igualdade de direitos e a participação da comunidade no 

planejamento, nas decisões e nas implementações das ações administrativas 

inerentes às suas atividades; 

 Definir e avaliar permanentemente as ações administrativas e de 

planejamento como mecanismo essenciais ao alcance das metas, 

planejamento e monitoramento sistemático; 

 Promover a prática da gestão democrática e transparente em todos os níveis 

das estruturas administrativas e pedagógica do Campus, assegurando a 

ampla participação e incentivando o compromisso da comunidade na 

definição e implementação de políticas institucionais; 
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 Intensificar a busca de recurso para o Campus com participação da 

Reitoria/IFRO. 

METAS 

 Articular e viabilizar convênios a partir do atendimento a editais de agências 

de fomento e parcerias para subsídios ao Ensino, Pesquisa e Extensão; 

 Avaliar e reavaliar projetos implementados no Campus, observando os 

aspectos socioeconômicos e didáticos-pedagógicos; 

 Tornar público a saída dos servidores do Campus, através de publicação 

diária, identificando o servidor, local da viagem, objetivos da viagem e 

objetivos da viagem e diárias pagas; 

 Realizar reuniões administrativas com diretores, coordenadores e chefes de 

setores para avaliar, acompanhar e melhorar o desenvolvimento das 

atividades; 

 Realizar reuniões com representantes de turma com o intuito de ouvi-los e 

solucionar possíveis problemas;  

 Realizar avaliações trimestrais dos servidores que ocupem os cargos de 

diretoria geral, departamentos e coordenadorias gerais, a serem feitas por 

docentes, servidores e alunos, com o objetivo de avaliar sua atuação frente 

aos cargos que ocupam; 

 Respeitar a autonomia dos Órgãos Colegiados, comissões e conselhos, 

observando suas atribuições legais e regimentais; 

 Realizar e resgatar parcerias com empresas do ramo agropecuário, 

zootécnico e agroindustrial para o desenvolvimento de projetos produtivos e 

de pesquisa na Instituição;  

 Intensificar e criar novos mecanismos para a busca constante de recursos na 

Reitoria, MEC e órgãos financiadores de projetos; 

 Resgatar parcerias com a EMATER, CEPLAC, EMBRAPA, IDARON e 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais para permitir trocas de conhecimentos e 

o desenvolvimento de eventos; 

 

PROGRAMA DE GESTÃO E POLÍTICA PEDAGÓGICA 

 

OBJETIVOS 

 

 Ampliar as oportunidades de interações de egressos com o mercado de 

trabalho; 

 Avaliar, reformular e readequar os currículos dos curso técnico, tecnológicos, 

de licenciaturas e graduações em funcionamento na Instituição;   

 Apoiar e auxiliar o desenvolvimento das atividades docentes para que sejam 

desenvolvidas com eficácia suas atribuições profissionais no Campus; 

 Promover estudos de demanda junto à comunidade local e regional para 

subsidiar a avaliação dos cursos vigentes e a implantação de novos cursos;  
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 Incorporar a temática ambiental nas atividades acadêmicas e administrativas, 

como o enfoque da capacitação dos profissionais formados na Instituição;  

 Aprimorar a política do ensino à distância no Campus; 

 Reavaliar os Projetos Pedagógicos dos cursos ministrados na Instituição; 

 Implantar cursos de especialização Lato Sensu e Stricto Sensu; 

METAS 

 Adquirir os materiais necessários para a execução de atividades de ensino, 

pesquisa e extensão; 

 Melhorar os mecanismos de divulgação dos processos seletivos do Campus 

Colorado do Oeste; 

 Implantar mecanismos para o acompanhamento do desenvolvimento dos 

cursos existentes na Instituição;  

 Consolidar os Projetos Pedagógicos dos cursos ministrados na Instituição; 

 Incrementar a efetivação de convênios com empresas públicas e privadas do 

estado de Rondônia e região para o atendimento aos alunos técnicos e 

acadêmicos dos cursos superiores para a oferta de estágio;  

 Elaborar o diagnóstico dos cursos implantados no Campus¸ com o objetivo de 

identificar os pontos frágeis e o perfil de excelência; 

 Implementar parcerias com produtores rurais para as realizações de aulas 

práticas;   

 Promover intercâmbio didático-pedagógico e administrativos com instituições 

públicas e particulares de ensino; 

 Rever currículos, ementas, competências, habilidades e conteúdos 

programáticos dos cursos ministrados na Instituição; 

  

PROGRAMAS E POLÍTICAS DE PRODUÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE 

CONHECIMENTOS 

 

OBJETIVOS 

 Ampliar e modernizar a infraestrutura de ensino, pesquisa e extensão 

existente na Instituição; 

 Gerenciar de forma integrada as atividades acadêmicas e de apoio, como 

parte dos processos de formação profissional, construção e difusão do 

conhecimento; 

 Garantir livre acesso ao conhecimento produzido e armazenado no Campus, 

ampliando e diversificando os meios disponíveis; 

 Implantar políticas de pesquisa com parceria com a PROPIN (Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Inovação), de acordo com as recomendações da CAPES, CNPq e 

FAPERON; 

 Readequar a Política de Extensão, adequando-as as novas necessidades 

institucionais em consonância com as necessidades da comunidade externa; 

 Criar a Semana do Produtor Rural; 
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 Incentivar a criação de revista para a publicação dos trabalhos realizados na 

Instituição; 

METAS 

 Incentivar e apoiar a criação de grupos de pesquisa no Campus para sua 

execução e difusão; 

 Apoiar o Programa de Bolsas de Iniciação Científica; 

 Apoiar e incentivar o cadastramento dos grupos de pesquisa na CAPES e 

CNPq; 

 Estabelecer sistema de avaliação dos projetos de extensão; 

 Apoiar a participação de professores e técnicos administrativos em eventos 

científicos contidos nos planos de capacitações; 

 Elaborar um diagnósticos da pesquisa institucional, identificando áreas 

consolidadas, em consolidação e as investimentos prioritários 

 

PROGRAMA E POLÍTICA DE AÇÕES INCLUSIVAS 

 

OBJETIVOS 

 Ampliar a oferta de vagas no sistema de residência masculino e feminino; 

 Ampliar a oferta de cursos e números de vagas nos Cursos Técnico, 

Tecnológicos, Licenciaturas e Graduações; 

 Implantar política pedagógica que aproveite as atividades acadêmicas 

desenvolvidas pelo aluno; 

 Apoiar ações que ampliem as oportunidades de acesso e permanência dos 

discentes de forma a diminuir a exclusão social;  

 Desenvolver e apoiar o atendimento e assistência a comunidade escolar, 

construindo e implementando uma política de gestão social voltada para a 

qualidade de vida; 

 Apoiar as ações de inclusão social e educativa propostas pelo NAPNES 

(Núcleo de Atendimento a Portadores de Necessidades Educativas 

Especiais). 

 

METAS 

 Adquirir matérias para a oficina de teatro, banda, fanfarra, conjunto musical e 

outros grupos artísticos; 

 Ampliar os cursos à distância à nível de formação inicial e continuada para 

jovens e trabalhadores; 

 Implantar o Centro de Cultura e Lazer para o desenvolvimento de atividades 

artísticas e culturas de servidores e alunos; 

 Buscar parcerias com Órgãos Federais, Estaduais e Municipais para a 

construção da Residência Universitária na zona urbana; 

 Buscar parcerias com as prefeituras da região para a ampliação de um 

programa de educação à distância. 
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PROGRAMA E POLÍTICA DE GESTÃO DA PRODUÇÃO 

OBJETIVOS 

 Ampliar e diversificar as áreas de produção do Campus; 

 Elaborar e executar projetos com os professores e técnicos, observando os 

mecanismos e ações necessários ao estabelecimento das condições 

estruturais, materiais e humanas, imprescindíveis ao desenvolvimento dos 

setores; 

 Construir um Laboratório de Exames Clínicos para atender todos os setores 

de produção animal. 

 

METAS 

Coordenação de Produção Animal I 

 Aquisição de equipamentos e instalações para os galpões de postura e corte; 

 Firmar parceria com associações de apicultores da região; 

 Ampliar e reestruturar as instalações do setor para a realização de pesquisas 

científicas; 

 Dar suporte e apoio material para o desenvolvimento das atividades 

produtivas do setor. 

Coordenação de Produção Animal II 

 Dar suporte e apoio material para o desenvolvimento das atividades 

produtivas do setor; 

 Aquisição permanente e necessária de medicamentos e vacinas veterinárias 

para suínos e ovinos; 

 Aquisição de animais caprinos leiteiro e corte; 

 Construir uma cisterna no setor para a capitação de águas pluviais; 

 Construir uma suinocultura segundo as normas técnicas recomendáveis para 

a região; 

 Implantar um projeto para o envasamento de gás produzido pelo biodigestor; 

 Implantar um projeto de reestruturação das baias dos ovinos; 

 Implantar um projeto de produção de leite caprino. 

 

Coordenação de Produção Animal III 

 Melhorar o sistema de ordenha mecânica do setor; 

 Construir e equipar a casa da Fazenda, localizada na Linha Nova I, e 

implantar o sistema de telefonia rural; 

 Construir  o barracão da Fazenda, localizada na Linha Nova I; 

 Dar suporte e apoio material para o desenvolvimento das atividades 

produtivas do setor; 

 Construir uma cisterna no setor para a capitação de águas pluviais. 

Coordenação de Produção Vegetal I 

 Reformar, readaptar e reequipar o viveiro de mudas de hortaliças; 

 Dar suporte e apoio material para o desenvolvimento das atividades 

produtivas do setor; 
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 Promover, constantemente, a manutenção das estufas e do sistema de 

irrigação do setor; 

 Adquirir um conjunto moto-bomba para captação da água do córrego. 

Coordenação de Produção Vegetal II 

 Dar suporte técnico e material para o desenvolvimento de atividades 

produtivas do setor; 

 Melhorar o espaço físico do setor; 

 Executar parceria com produtores rurais da região para a plantação de 

grão. 

Coordenação de Produção Vegetal III 

 Reformar do viveiro de mudas; 

 Adquirir equipamentos e implementos necessários ao desenvolvimento 

das atividades produtivas do setor. 

Coordenação de piscicultura (CPIS) 

 Construção de uma estrutura de apoio no setor da piscicultura( sala de 

aula depósito e banheiros); 

 Ampliar o setor. 

Coordenação de Mecanização Agrícola 

 Renovar e ampliar a frota de máquinas e implementos agrícolas, recuperar 

os já existentes, os não recuperáveis, substituí-los. 

PROGRAMA DE GESTÃO E POLÍTICA AMBIENTAL 

OBJETIVOS 

 Reequipar os laboratórios existentes com condições para o 

desenvolvimento de atividades ambientais de forma a envolver a 

comunidade escolar, despertando-a para a consciência crítica em relação 

aos problemas ambientais existentes em nosso Campus e região; 

 Promover e apoiar uma Política de Gestão Ambiental no Campus, com 

laboratórios, equipamentos e profissionais capacitados e aptos a orientar 

quanto à aplicação e aprimoramento da utilização racional dos recursos 

naturais renováveis e não renováveis, buscando implementar inovações e 

consolidando uma política de redução, destinação e tratamento adequado 

de resíduos potencialmente nociveis a saúde humana e ao meio ambiente;  

 Elaborar, consolidar e executar com participação da comunidade escolar o 

Plano de Gestão Ambiental do Campus; 

 Conservar as áreas de reservas ecológicas do Campus; 

 Promover o uso, ocupação e o manejo ambientalmente adequado do 

Campus, em suas áreas urbanizadas, agrícolas e de preservação; 
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 Sensibilizar professores e servidores para a execução de práticas 

ambientalmente sustentáveis, difundindo o conhecimento e a 

sensibilização de nossos alunos. 

METAS 

 Desenvolver e executar diversos projetos e atividades ligados ao meio 

ambiente em parceria com órgãos municipais, estaduais, federais, 

associações e entidades representativas de classes existentes no município 

de Colorado do Oeste; 

 Elaborar e executar, com a participação da comunidade escolar, o Plano de 

Gestão Ambiental do Campus; 

 Implementar e apoiar os projetos de recuperação de matar ciliares dos 

córregos existentes em nosso Campus. 

 

PROGRAMA DE GESTÃO E POLÍTICA ADMINISTRATIVA 

OBJETIVOS 

 Construir uma política integrada de informação e comunicação; 

 Promover a descentralização da capacidade de decisão a partir da clareza 

das atribuições das funções exercidas pelo servidor; 

 Utilizar os conhecimentos adquiridos no próprio Campus para oferecer 

soluções e alternativas para problemas de gestão administrativa enfrentados 

pela Instituição. 

METAS 

 Promover, permanentemente, a divulgação do Campus no site do IFRO, 

através da Assessoria de Comunicação da Reitoria/IFRO; 

 Promover a apoiar o Calendário plurianual de eventos; 

 Criar um informativo mensal para divulgar as atividades desenvolvidas na 

Instituição; 

 Elaborar materiais para a divulgação do Campus, tais como: calendários, 

cartões, camisetas, canetas, etc; 

 Desenvolver política de divulgação e interação com a comunidade; 

 Apresentar, semanalmente, o programa “Conexão Agrotécnica” nas rádios 

locais; 

 Dar continuidade na elaboração e execução de projetos de implementação de 

rede de informática nos sistemas wireless e wi-fi; 

 Implementar programas de comunicação interna e externa para divulgação 

junto à comunidade escolar e órgãos de comunicação escrita, falada, 

televisionada as ações desenvolvidas no Campus; 

 Garantir e fomentar as publicações de cunhos informativos e/ou científicos. 
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FONTES DE RECURSOS 

Recursos do Orçamento Geral da União/ Campus Colorado do Oeste-RO 

Recursos do Ministério da Educação; 

Recursos de Emendas Parlamentares; 

Recursos de Emendas de Bancada; 

Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Profissional; 

Recursos do Ministério das Ciências e Tecnologias; 

Recursos do Órgãos de Fomento a Pesquisa, etc. 

Colorado do Oeste-RO, 08 de maio de 2018. 

 

 

 

VOTE 

 

“COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE” 

 

PROFº Ms. LUIZ COBINIANO DE MELO FILHO 


