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Construção coletiva (docentes, técnicos administrativos e discentes) de um plano administrativo/financeiro alicerçado
na distribuição igualitária dos valores orçamentários entre os cursos de nosso Campus
Fimar Instituição da colaboração com a PROGEP no sentido de viabilizar concursos públicos que atendam às
necessidades dos setores de nosso Campus; Elaboração e execução de programas que estimulem o desenvolvimento
social, emocional e físico de nossos servidores visando o bem estar no ambiente trabalho;
Realização de protocolos de acolhimentos dos servidores ingressantes ao Campus São Cristóvão assim como
promover capacitações para que o ingressante possa realizar adequadamente suas atividades;
Promoção de cursos de capacitação/treinamento com o apoio do NIST/PRODIN  visandoevitar acidentes de trabalho.;
Ampliação da comunicação interna e externa do campus, dinamizando as informações do campus no site institucional.
Realização de eventos destinados aos servidores (encontros, workshop, palestras, cursos, atividades de inter-
relacionamento, outros) ao menos (01) uma vez por ano, com o objetivo de melhorar os os relacionamentos
interpessoais e a qualidade das relações de trabalho, 
Promoção junto a Reitoria a melhoria na estrutura organizacional do Campus; 
Motivação de iniciativas pedagógicas a exemplo de desenvolvimento de projetos técnico científicos e culturais
conduzidos por docentes e técnicos administrativos;
 Contribuir com a Reitoria na elaboração dos processos licitatórios, propiciando informações técnicas (nutricionais)
necessárias na utilização dos recursos orçamentários do PNAE, melhorando a qualidade das refeições para nossos
alunos e ao mesmo tempo contribuindo para o fortalecimento da agricultura familiar de nossa região; 
Construir de forma coletiva um calendário de eventos acadêmicos técnicos-científicos e esportivos. ;
Promover ações de divulgação dos cursos ofertados no campus e suas potencialidades frente o mercado de trabalho,
visando o aumento do número de alunos matriculados;
Formar grupos de trabalho multidisciplinar com objetivo de propor ações que visem a contenção da evasão escolar, a
partir da integração dos estudantes em atividades de pesquisa, extensão e esportiva apoiadas pela gestão; 
Realizar reuniões semestrais buscando a participação dos docentes no planejamento dos Encontros Pedagógicos;
Garantir as reuniões bimestrais do Conselho de Classe, como estabelece a Organização Didática, com o objetivo de
acompanhar a aprendizagem, orientar o planejamento de ensino e fornecer subsídios às políticas de assistência ao
educando;
Fortalecer os cursos de forma a garantir o crescimento do Campus, ouvindo os segmentos docentes, discentes,
técnico-pedagógico, egressos, empresas e considerando as necessidades de equipamentos, materiais, mão de obra; 
Disponibilizar o acervo bibliográfico da Plataforma Minha Biblioteca, com mais de 8000 títulos adquiridos pela Reitoria,
dar amplo conhecimento aos discentes e docentes, assim como aprimorar e ampliar o acervo de nossa biblioteca num
trabalho em conjunto com a DGB/Reitoria;
Estabelecer ambientes e criar condições para a realização de atividades extracurriculares propostas pelos docentes
para o aprofundamento da aprendizagem e o aperfeiçoamento do ensino;
Assumir o compromisso com a manutenção e possível aquisição de novos veículos para a frota do campus, viabilizando
as atividades de visitas técnicas, para todos os cursos e em quantidade suficiente para atender as demandas
específicas.;
Buscar no ensino a distância uma forma de alcançar aqueles discentes que precisam trabalhar para garantir o sustento
próprio e de seus familiares, dessa forma a sua efetiva implantação e ampliação com o apoio da PROEN poderá
propiciar ao Campus São Cristóvão ampliar seus horizontes de ação;
Criar grupo de trabalho visando verificar a carga horária do docente, considerando as atividades de ensino, pesquisa e
extensão desempenhadas, inclusive, quando pertinente propondo revisões nas regulamentações institucionais que
tratem da temática e possíveis novas contratações;
iInstituir um processo de avaliação permanente do mercado de egressos visando atualizar as propostas dos cursos
existentes e novas demandas, com base nos levantamentos realizados pelo NAEC/PRODIN;
OFERECER novos cursos;
.Melhorar a organização dos recursos de assistência, junto a assistência social do campus com o intuito com o objetivo
de alcançar a permanência e êxito dos estudantes. 
.Apoiar ações que despertem o potencial dos discentes dos diferentes níveis, como apoio a promoção de cursos,
atividades lúdicas e culturais;
Dar as devidas condições para o funcionamento adequado do setor médico, possibilitando a realização de consultas
médicas e efetivo funcionamento do consultório odontológico;
Melhoria do espaço físico e estrutura em que estão instalados o Grêmio Estudantil e os Centros Acadêmicos;
.Normatizar o apoio para participação em eventos esportivos, científicos e culturais, a fim de propiciar que o maior
número possível de alunos possa ser beneficiado;
 Incentivar a participação das premiações nacionais a exemplo do Jovem Cientista; 
Implantação de projetos culturais e esportivos;
Melhorar a segurança do Campus, buscando recursos junto a Reitoria ou por meio de Emendas Parlamentares, de
forma que seja possível dar a maior cobertura possível por meio de CFTV.
Buscar recursos orçamentários que possibilite a construção de cercas e de sinalização nas áreas de uso e fronteira do
Campus;
.Revitalizar as estruturas físicas da oficina e dos setores de mecanização, hidráulico, elétrico e marcenaria.

Garantir a qualidade e ampliação da rede de internet aberta (Wi-fi) para todo o Campus, tendo como parceria o apoio da Reitoria e da DTI.
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