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APRESENTAÇÃO
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) é
um dos pioneiros na oferta de cursos na modalidade de Educação a Distância (EAD) na
Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. A oferta de cursos
superiores na modalidade EAD data de 2006, quando Centro Federal de Educação
Tecnológica do Rio Grande do Norte (CEFET/RN), através do Sistema Universidade Aberta
do Brasil (UAB), e no ano seguinte a oferta de cursos técnicos por meio da Rede e-Tec
Brasil. A criação do Campus EAD em 2011, reconhecida pelo Conselho Superior do IFRN
(CONSUP/IFRN), foi um marco institucional da gestão do IFRN pela valorização da
modalidade EAD. Toda essa experiência resultou na criação do Campus Avançado Natal
– Zona Leste, fruto da luta de muitos servidores e da gestão, que com zelo e dedicação
construíram uma referência, um modelo de campus dedicado a Educação a Distância,
reconhecida nacionalmente. No sentido de dar continuidade rumo a institucionalização e
avanços da EAD no IFRN e na Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica,
apresento este plano de ação ao cargo de Diretor-Geral para quadriênio 2020 a 2024, como
proposta incipiente na construção de uma gestão democráticas, pautada na
descentralização, colaboração, participação e transparência, por uma educação que
conecta pessoas, saberes, práticas, ciência e tecnologia, alinhada ao Plano de
Desenvolvimento Institucional.

PERFIL DO CANDIDATO
Para minha apresentação como candidato,
transcrevo parte de uma reportagem sobre
minha trajetória no IFRN, quando assumi a
Direção Geral Pro Tempore no Campus Natal
– Zona Leste:
Desde junho de 2019 o Campus Avançado
Natal – Zona Leste conta com um novo
ocupante no cargo de Diretor-Geral. O
servidor José Roberto Oliveira dos Santos
exerce a função de forma Pro Tempore, ou seja, por um determinado espaço de tempo até
que novas eleições sejam realizadas para o cargo. Graduado e Mestre em Ciências Sociais
pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), o novo gestor faz parte do
quadro de servidores do IFRN desde 2012.
Sua carreira dentro do Instituto começa no Campus Ipanguaçu, onde atuou como docente
de Sociologia. Com uma breve passagem pelo Campus Ceará-Mirim, a sua chegada no
Campus Natal – Zona Leste se deu em 2014 quando a unidade ainda se chamava Campus
EaD. Essa mudança para o seu atual local de trabalho foi, segundo ele, uma
descoberta.“Assim como na Sociologia, onde fui pego pela paixão na educação, na EaD foi
a mesma coisa. E isso aconteceu quando comecei a entender o formato e o alcance da
modalidade, o processo de ensino-aprendizagem e a capilaridade que ela possui” relata.
José Roberto Santos é graduado em Sociologia pela UFRN. A sua experiência na gestão
educacional no IFRN começa na coordenação do Curso de Aperfeiçoamento para
professores dos municípios do RN (CAPROM), programa que objetiva capacitar docentes
nas áreas de Língua Portuguesa, Matemática e Cidadania numa perspectiva
transdisciplinar, propiciando uma melhoria no ensino e, consequentemente, uma melhor
capacitação dos alunos oriundos de escolas públicas.
No ano de 2017 assume a coordenação-geral da Rede e-Tec, que tem como finalidade o
desenvolvimento da educação profissional e tecnológica na modalidade da educação a
distância. “Para mim foi um período de grande aprendizado, pois assumi a função em um
período de transição da rede, com mudanças no fomento e formato do que estava sendo
feito até aquele momento”, afirma o professor que, em seguida, assume também a função
de presidente do Fórum de Coordenadores da Rede e-Tec.
Para o novo Diretor-Geral Pro Tempore, o desafio é promoção da educação de qualidade
diante da falta de perspectiva de planejamento. “O nosso caminho hoje é de luta e
resistência: de luta por um projeto claro de atuação com as garantias necessárias de
funcionamento, e resistência pela manutenção da qualidade de ensino conquistada”,
reconhece o docente.
Para ler a reportagem completa segue o link: https://ead.ifrn.edu.br/portal/educacaode-luta-e-resistencia-conheca-agora-a-trajetoria-do-novo-diretor-geral-pro-temporedo-campus-natal-zona-leste/

AÇÕES PROPOSTAS
Tendo como referência o Plano de Desenvolvimento Estratégico elaborado para 2019 2026, que tem como missão “prover formação humana, científica e profissional aos
discentes visando desenvolvimento social do Rio Grande do Norte”, visão “consolidar-se
como instituição de referência nacional e identificada por sua excelência na formação
humana e profissional, geradora de desenvolvimento científico e tecnológico, até 2026”,
valores “comprometimento, cooperação, diversidade, equidade, ética e responsabilidade
socioambiental”. Esta proposta de gestão para o Campus Avançado Natal - Zona Leste
levará em consideração os diversos aspectos de planejamento, desenvolvimento e
implementação de uma proposta pedagógica para modalidade EAD, envolvendo a
elaboração da organização curricular, sistema de comunicação, aperfeiçoamento do
ambiente virtual de aprendizagem, definição de critérios de avaliação, gestão de recursos
financeiros, parcerias com outras instituições para ampliação de sua oferta, captação de
recursos extraorçamentários, desenvolvimento de pesquisa e extensão, como também na
produção de materiais didáticos acessíveis. De modo a possibilitar:






criação de ambientes diversificados de aprendizagem, abertos à escola, à
comunidade e à sociedade, rompendo com as barreiras geográficas e
temporais, integrando os diversos níveis e das várias modalidades
educacionais;
contribuição para a melhoria da educação básica pública, por meio da
formação de professores e de gestores das escolas;
favorecimento da inclusão digital e a democratização do acesso à educação
profissional pública em EAD e de qualidade;

A partir de três projetos estratégicos:





Institucionalização da EAD no IFRN;
Produção de Material Didático Acessível;
Reestruturação do PROITEC.

Que se desdobrará em diversas ações a serem construídas coletivamente na comunidade
escolar do Campus Avançado Natal – Zona Leste.

