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APRESENTAÇÃO

Meu nome é Vitor Edson Marques Júnior, tenho 47 anos, sou natural de Barretos,
cidade que, com muito orgulho, foi fundada por meus antepassados e onde felizmente
vivo com toda a minha Família.
Sou Professor (EBTT) de Gestão, com formação em Tecnologia de Processamento de
Dados e Administração, especialização em Administração (MBA-USP) e Gestão Pública
(UCDB-IFSP) e Curso de Administração Pública (IFSP). Mestre em Administração de
Organizações (USP). Atualmente sou o Coordenador do Curso Superior de Tecnologia
em Gestão de Turismo do IFSP. Representante do Conselho Regional de Administração
de São Paulo-CRA/SP. Presidente Fundador da Associação Barretense dos
Administradores - ABA. Fui Professor Universitário desde 2000, tendo lecionado nas
seguintes Instituições de Ensino Superior (IES): FACULDADE BARRETOS, MOURA
LACERDA e UNIFEB. Nesta última IES também exerci as funções de Diretor de TI e
Coordenador do Curso de Administração. Fui Diretor Administrativo na Faculdade de
Medicina “Dr. Paulo Prata”. Trabalhei nos Estados Unidos, de 1995 a 1999, na
Autodesk Inc., como Gerente de Suporte Técnico para a América Latina e Ásia Pacífico.
Sou Consultor credenciado pelo SEBRAE NACIONAL nas áreas de Gestão Empresarial,
Tecnologia da Informação, Desenvolvimento Profissional e Gerencial. Fui membro do
Conselho de Campus do IFSP (Barretos) e atualmente sou membro do Conselho
Curador do UNIFEB.
Venho aqui, de forma breve e simplificada, apresentar minha proposta de gestão,
como parte das exigências para homologação de minha candidatura ao cargo de
Diretor Geral do Instituto Federal de São Paulo (Campus Barretos), para o período
compreendido entre 2017 e 2021.

CONTEXTO ATUAL

Ao longo destes últimos anos, presenciamos um significativo crescimento do nosso
Campus Barretos, aumentamos em muito nossa infraestrutura. Temos hoje, entre
outros, uma unidade agrícola que precisará ser posta em funcionamento. Nosso
número de servidores, alunos e cursos oferecidos também cresceu significativamente.
Paralelo a este cenário relatado acima, que por si só já nos traria grandes desafios,
vivemos, no âmbito nacional, um desafio ainda maior, pois estamos passando por um
momento de agudo desequilíbrio fiscal e político, com um governo federal
promovendo impactantes mudanças nos instrumentos de financiamento das contas
públicas, o que, consequentemente, poderá fazer, nos próximos anos, que tenhamos
orçamentos bastante reduzidos com os quais teremos que conduzir nossa instituição
rumo ao cumprimento do seu papel social.
Tal cenário necessitará ser tratado profissionalmente, com muita seriedade e
competência, para que consigamos manter o nosso Campus funcionando de forma
sustentável e atuante na sociedade à qual está inserido.
E é nesse contexto que venho, frente à nossa comunidade do Campus Barretos,
oferecer, agora como candidato a Diretor Geral, todo o meu empenho, experiência
profissional e maturidade, para que com ética, seriedade e entusiasmo, possa ser o
ponto de articulação de todo o nosso desenvolvimento.
Gostaria de ressaltar que por ser filho de Barretos, tenho uma importante rede de
relacionamentos (networking) na cidade e região, tanto pessoal, quanto profissional, o
que facilitará o trabalho do IFSP em futuras parcerias e colaborações, o que é
fundamental para a nossa promoção e reconhecimento.
A Proposta de Gestão que ora apresento, ainda que discutida e elaborada com a
participação de membros da comunidade do IFSP (Barretos e Região), não é estanque
e tem o intuito de servir como referência para futuros aprimoramentos que se farão
necessários ou desejáveis. Aprimoramentos estes que acontecerão através de
constante participação de toda nossa comunidade.

PROPOSTAS

1. Tornar eficiente a comunicação e transparência de todos os atos praticados.
2. Intensificar as ações que visem a contenção da evasão escolar.
3. Intensificar as ações que visem aumentar o nosso número de alunos
matriculados.
4. Melhorar o clima organizacional, de maneira com que todos se conscientizem
da sua importância para o crescimento e fortalecimento da instituição.
5. Ações visando aumento da nossa visibilidade e valor perante a sociedade.
6. Ações específicas visando a valorização dos Docentes.
7. Ações específicas visando a valorização dos Técnicos Administrativos .
8. Ações específicas visando a valorização de todos os Discentes (CURSOS
INTEGRADOS, TÉCNICOS e SUPERIORES).
9. Melhorar a organização dos recursos do IFSP, para que estes estejam
disponíveis para ser utilizados de forma igualitária por todos os cursos e em
todos os períodos (manhã, tarde e noite).
10. Melhorar a organização dos recursos de assistência que hoje são oferecidos aos
alunos com o intuito de buscar mantê-los, bem como torná-los mais
justamente distribuidos aos alunos assistidos por esses programas assistenciais.
11. Prospectar e desenvolver possibilidades de parcerias e colaborações dos nossos
vários cursos com instituições públicas e/ou privadas, locais, regionais e até
internacionais.

12. Prospectar e desenvolver novas possibilidades de obtenção de recursos
financeiros (governamentais e da iniciativa privada) para ajudar na viabilização
dos nossos projetos e objetivos.
13. Promover uma análise dos processos hoje existentes em todos as áreas e
departamentos, visando sua melhoria e eficiência.

Vale destacar que o sucesso na consecução destas propostas só será possível s e todos
trabalharmos juntos.

Vitor Edson Marques Júnior

