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1. Manter como valores fundamentais o respeito aos direitos humanos, à pluralidade de ideias 

e ao diálogo, bem como o desenvolvimento socioambiental sustentável, a inclusão social e a 
transparência na gestão. 

2. Trabalhar para proporcionar um ambiente de respeito mútuo, para que toda a comunidade 
IFGW – servidores docentes, não-docentes e discentes – possa realizar suas atividades em um 
ambiente tranquilo e seguro. Ao mesmo tempo, procurar o apoio e engajamento desta 
comunidade para lidar com novos desafios nas áreas de atuação do IFGW.  

3. Atuar na modernização do modelo de gestão, apoio e incentivo ao desenvolvimento de 
projetos de pesquisa, promovendo maior integração entre os grupos do IFGW com outras 
unidades da Universidade e outras instituições, inclusive no cenário internacional, visando 
alavancar subsídios para chamadas de maior impacto no financiamento à pesquisa. 

4. Criar e incentivar iniciativas de divulgação científica e tecnológica, entre outras atividades de 
extensão, enfatizando o papel central da pesquisa e da educação científica para o 
desenvolvimento sustentável, tecnológico e social do país. 

5. Buscar recursos extra-orçamentários provenientes de outras fontes utilizando o já existente 
Fundo de Amparo à Pesquisa, além de controlar o orçamento do IFGW e manter diálogo 
permanente com a Reitoria, particularmente em momentos de crise. Ao mesmo tempo, 
procurar mapear e otimizar processos, capacitar servidores, ampliar ferramentas de gestão e 
transparência no uso de recursos financeiros da unidade, através da execução em regime de 
co-responsabilidade com os responsáveis pelos vários setores do IFGW. 

6. Trabalhar com outras unidades da Unicamp para fomentar mecanismos de gestão integrada 
das instalações multiusuários de caráter aberto, buscando maior eficiência na utilização dos 
recursos técnicos e na formação de usuários qualificados, assim como na manutenção dos 
equipamentos e infraestrutura laboratorial. 

7. Motivar e apoiar métodos de verificação de aprendizagem e práticas pedagógicas dos cursos 
do IFGW, inclusive os já propostos pelos diversos grupos de trabalho. 

8. Apoiar a graduação na busca por facilitar e flexibilizar as escolhas de práticas de ensino, 
procedimentos e normas, de acordo com as especificidades de nossos cursos. 

9. Apoiar e atuar em conjunto com a pós-graduação na execução de atividades de ensino e 
pesquisa, em suas diversas modalidades, buscando a complementação e o uso otimizado de 
recursos institucionais e PROEX, assim como a contínua modernização das ferramentas 
administrativas. 

10. Atuar continuamente junto à reitoria na busca de soluções para questões de interesse 
profissional dos servidores docentes e não-docentes, como as relativas às carreiras, assim 
como demandas de interesse da comunidade discente. 

 


