Ação p/ resolver
Experiência p/crescer

Plano de gestão 2017-2020 IFSP campus Matão
Apresentação:
Candidato a diretor: Prof. Dr. Christiann Davis Tosta
Formação
Engenheiro Agrônomo - UFScar
Mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos - USP
Doutor em Química - UNESP

Experiência:
Após atuar como pesquisador científico do estado de São Paulo, ingressou como professor
federal no então CEFET Cuiabá no ano de 2006. No ano seguinte já ocupava o cargo de Diretor
de ensino, a chefia do Departamento de pesquisa e em seguida a vice-diretoria geral, cargo em
que permaneceu até 2011, já no IFMT Câmpus São Vicente. Esta vivência permitiu experiência na
administração pública especialmente em órgão da Rede de Educação Tecnológica. No início de
2014 ingressou como professor no IFSP Câmpus Matão, ocupando a diretoria geral desde agosto
de 2015 até o momento.
Em sua carreira como professor participou de diversas atividades, a exemplo de comissão
de concurso público, elaboração/adequação de vários planos de curso, orientação de mais de 20
trabalhos de conclusão (TCC´s), coordenação de eventos, líder de grupo de pesquisa (CNPq). É um
dos autores do documento/proposta para criação do IFMT (Instituto Federal de Mato Grosso).
Tem mais de 20 trabalhos científicos publicados em congressos nacionais e internacionais, os
quais lhe renderam 3 prêmios de melhor trabalho científico (EMBRAPA, IEL/CNPQ e
SECITEC/MT).

Campus Matão

Ocupando a diretoria há cerca de um ano algumas conquistas podem ser observadas:
Atualização do sitio mto.ifsp, criação do canal “faleconosco”, implantação de tendas e mesas de
ping-pong na área de convívio, articulação para nomeação de novos docentes e administrativos,
Congresso de Inovação CONICT em Matão, consulta para cargos de confiança, verificação de
autorização para alunos em carros oficiais, otimização das reuniões gerais das quartas-feiras,
articulação para implantação de ponto de ônibus em frente ao campus, esforços para viabilizar
remoções de servidores, ações de fomento e projetos de economia solidária, implementação do
Conselho de campus-CONCAM, atualização de normas internas, organização e mudanças de
auditório e sala de professores, revisão do PDI 2014-2018, plantio e identificação de árvores no
campus, destinação de reagentes químicos vencidos e liberação de salas de aulas, fomento para
cursos FIC, implantação de copa nos blocos educacional e administrativo, articulação para
aquisição de fornos e processador de alimentos, articulação para garantia de alimentação e
transporte aos discentes do ensino médio.

Propostas:
1) Consulta para cargos de confiança, (exceto Gerência administrativa);
2) Continuidade de projeto para plantio de mais árvores no câmpus;
3) Projeto para utilização da captação de água da chuva;
4) Aumentar orçamento através do aumento de alunos matriculados;
5) Esforços para implementação do novo PDI com cursos de Engenharia de alimentos,
Engenharia de Energias Renováveis, Segurança do Trabalho (PROEJA);
6) Planejamento setorial com priorizações: cada setor/departamento elaborará um plano
com objetivos, metas e ações. Projetos precisam estar prontos para quando houver
orçamento;
7) Economia de energia elétrica e de água: TLLE (Trabalho em local de livre escolha em
períodos de férias), implantação de descargas modernas nos banheiros;
8) Ações institucionais devem considerar também os planos de vida pessoais.
9) Ação de integração administrativos e docentes.
10) Continuar melhorias no site institucional;
11) Tratar demandas dos Alunos, Administrativos e Docentes com atenção e valorização;
12) Apoio ao Grêmio, Atlética e Centros Acadêmicos;
13) Projeto para bicicletário;
14) Esforços para edital de participação de alunos em congressos externos;
15) Esforços para ativação de planta de biodiesel;
Para mais informações e/ou contato:

<https://www.facebook.com/christiann.tosta>
Currículo na plataforma Lattes do CNPq: <http://lattes.cnpq.br/1331309930548359>

(TIM) 16 - 98226.5000

