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TRAJETÓRIA PROFISSIONAL 

 

O Prof. Aremilson Elias de Oliveira, possui 

graduação em Licenciatura Plena em Computação pela 

Universidade do Estado de Mato Grosso (2007), é 

especialista em Redes de Computadores pela 

Faculdade do Pantanal (2010). 

 A atuação como docente iniciou em fevereiro de 

2004 na empresa Microlins Unidade Cáceres, onde 

alavancou seu crescimento pessoal, e primordialmente, profissional. Os aprimoramentos 

e grande empenho lhe resultou em aprovação para atuar como professor substituto na 

Universidade do Estado de Mato Grosso no ano de 2008. Toda bagagem e ética 

profissional adquirida, deu-lhe condições para que entre fevereiro de 2009 e agosto de 

2010 pudesse atuar como professor substituto no IFMT – Campus Cáceres. 

Em setembro de 2010 ingressou no IFRO – Campus Vilhena, e logo após um mês 

de efetivo exercício, seu trabalho foi reconhecido, sendo convidado a responder pela 

Coordenação de Integração Escola, Empresa e Comunidade - CIEEC no período de 

outubro de 2010 a junho de 2011, onde firmou várias parcerias com empresas que 

recebem, até hoje, alunos dos diversos cursos para realização de estágio, e na extensão 

foi idealizador do Projeto do Natal Solidário que é sucesso até hoje. 

E no período de outubro de 2013 à janeiro de 2015, atuou como Coordenador do 

Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, executando ações para trazer 

melhorias para o curso de informática. Uma delas foi verticalização do curso, com a 

elaboração do Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas que é ofertado desde o 1º semestre de 2016. 

No âmbito do IFRO – Campus Vilhena teve seu trabalho reconhecido pelos alunos, 

onde foi homenageado como Patrono ou Paraninfo em 03 turmas de formandos da área 

de informática. 

Com toda trajetória, experiência e resultados descritos anteriormente, fez com que 

fosse eleito Diretor-Geral para a gestão do campus no período de 2016 a 2018, e nesses 

dois anos de gestão vem se destacando em todas frentes de trabalhos, realizando 

diversas ações que fizeram o campus crescer em todos os aspectos, e agora coloca-se à 

disposição para assumir novos desafios e realizar novas conquistas. 
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  PRINCÍPIOS E CONCEPÇÕES  

  

Esta proposta tem como princípio promover uma GESTÃO DEMOCRÁTICA, 

PARTICIPATIVA E TRANSPARENTE. Ancorada na projeção de uma formação integral 

do estudante, baseando-se na ampla operacionalização dos conceitos de educação 

profissionalizante, científica e tecnológica, dando competência profissional, ética e cultural 

ao alunado. Buscando sempre uma educação pública de qualidade, gratuita e 

transformadora. Para essa gestão, ENSINO, PESQUISA e EXTENSÃO são 

indissociáveis, contudo, suas particularidades serão respeitadas.  

Teremos como princípio o zelo pelas nossas instâncias representativas em 

decisões coletivas. Para isso, primaremos por reuniões setoriais, colegiados e conselhos, 

sempre que necessárias. A gestão respeitará opiniões divergentes e acatará as decisões 

tomadas por maioria, desde que não firam a legislação pertinente e os demais 

documentos orientadores. O RESPEITO ÀS INSTÂNCIAS DEMOCRÁTICAS será um 

princípio desta gestão.  

A TRANSPARÊNCIA será garantida em nossas ações, tanto que divulgaremos o 

relatório de execução orçamentária e financeira para que servidores e estudantes possam 

analisar e questionar. 

 

VALORES 

 

Ética – Democracia – Respeito – Transparência – Comprometimento - Qualidade 

 

META 

  

Tornar o IFRO Campus Vilhena referência para a sociedade em ensino, 

pesquisa, extensão, educação profissional científica e tecnológica em diferentes 

modalidades e níveis, ampliando as ações de formação inicial e continuada e 

contribuindo para o desenvolvimento social, político, econômico, cultural e ambiental no 

estado de Rondônia.  
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 AÇÕES NA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

 

 Otimizar a aplicação do recurso financeiro da assistência estudantil de forma 

proporcional ao índice de vulnerabilidade. 

 Garantir o auxílio financeiro para realização de visitas técnicas e participação em 

eventos. 

 Garantir a manutenção do seguro estudantil. 

 Buscar recursos extra orçamentários junto a Reitoria. 

 Criar atividades de integração no horário do intervalo. 

 Oferecer suporte as ações do Grêmio Estudantil e do Diretório Acadêmico. 

 

AÇÕES NO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

 

 Fortalecer e integrar as ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação 

tecnológica. 

 Consolidar e expandir cursos em consonância com os arranjos produtivos, culturais 

e sociais locais. 

 Lançar Editais de ensino, pesquisa e extensão com taxa de bancada para servidor 

e bolsa para aluno. 

 Integrar as ações da Pesquisa ao fomento de novas tecnologias que gerem 

registros e patentes. 

 Fortalecer o Curso Tecnólogo em Analise e Desenvolvimento em Sistemas, 

visando o reconhecimento do curso pelo MEC. 

 Fortalecer o Curso Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo, visando o 

reconhecimento do curso pelo MEC. 

 Ofertar um Curso Superior no Eixo de Controle e Processos Industriais. 

 Ofertar de Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu em Ensino de Ciência e 

Matemática e Desenvolvimento Web. 

 Ofertar Cursos de Formação Inicial e Continuada. 

 Ofertar Cursos de Inglês, Espanhol, Francês, Italiano, Libras e Português por meio 

do Centro de Idiomas. 
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AÇÕES NA GESTÃO DE PESSOAS 

 

 Intensificar a capacitação e a qualificação de servidores, com foco nos resultados 

institucionais. 

 Incentivar a realização de cursos in company. 

 Desenvolver projetos de Qualidade de Vida no trabalho envolvendo esporte, cultura 

e lazer. 

 Criar ações que melhorem a integração entre os servidores. 

 Valorizar os servidores e melhorar o ambiente organizacional. 

 Apoiar a manutenção e criação de processos de jornada de trabalho flexibilizada. 

 Realizar ambientação para novos servidores. 

 Buscar novas parcerias para campus receber estagiários de diversas áreas. 

 

AÇÕES NA INFRAESTRUTURA 

 

 Construir novo bloco acadêmico composto por laboratórios de Informática, Redes 

de Computadores, Manutenção de Computadores, Desenho Técnico, CAD, 

Maquetaria e Artes. 

 Ampliação da sala dos professores e coordenações de cursos. 

 Implantar ambientes individualizados para orientação dos alunos. 

 Adquirir mobiliário e equipamentos para os ambientes administrativos e 

acadêmicos. 

 Atualizar os equipamentos do data center. 

 Aprimorar a infraestrutura de rede lógica do campus. 

 Montar uma estrutura de rede elétrica estabilizada para os computadores. 

 Reformar o auditório. 

 Construir o laboratório de Biologia. 

 Construir passarelas cobertas que unam todos os blocos, o centro esportivo, o 

centro de convivência e guarita. 

 Ampliação das vagas de estacionamento destinado às motocicletas. 

 Construção de uma sala de ginástica. 

 Construção de uma nova biblioteca no térreo. 


