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APRESENTAÇÃO 

 

Meu nome é Ruberley Rodrigues de Souza, sou graduado em Física (Bacharelado e 

Licenciatura), pela Universidade Federal de Goiás (UFG); Mestre e Doutor em Física, pela 

Universidade de São Paulo (USP); e Pós-doutor em Educação para a Ciências, pela 

Universidade Estadual Paulista (UNESP), e desde agosto de 1995 faço parte do corpo 

docente do Câmpus Jataí do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás. 

Nesses quase 26 anos de Instituição, tive a oportunidade de vivenciar as duas 

últimas transformações de nossa identidade, fazendo com que passássemos de Escola 

Técnica Federal de Goiás (ETFG) para Centro Federal de Educação Tecnológica de Goiás 

(CEFET-GO) e chegando à Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás 

(IFG). Transformações essas que não se limitaram apenas na denominação da Instituição, 

mas também em sua estrutura física, na sua missão e em seus objetivos, passando de uma 

escola profissionalizante de nível médio para uma Instituição de Ensino Superior, 

equiparada às universidades federais, mas com a missão de trabalhar na verticalização do 

ensino: atuando desde a educação básica até a pós-graduação. 

Nesse período, atuei, como professor de Física, nos diversos cursos técnicos e 

superiores e também no Mestrado em Educação para Ciências e Matemática do IFG, além 

de orientar diversos trabalhos de conclusão de curso, Iniciação Científica e dissertação de 

mestrado. Além disso, também exerci algumas funções de gestão, que nos possibilitaram 

conhecer melhor a estrutura de funcionamento não só do IFG/Câmpus Jataí, mas também 

da Reitoria do IFG e dos colegiados que compõe nossa Instituição. Algumas dessas 

funções nos propiciaram também a oportunidade de conhecer a estrutura e o 

funcionamento de alguns órgãos externos ao IFG, tais como: a Secretaria de Educação 

Profissional e Tecnológica do MEC (Setec); o Conselho Nacional das Instituições da Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif); a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes); e a Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg), dentre outros. Listamos a seguir algumas dessas 

funções por nós exercidas: 

• Coordenador da área de Ciências da Natureza da Unidade de Ensino 

Descentralizada de Jataí (atual IFG/Câmpus Jataí) – 1997 a 2000; 

• Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação do IFG – 2009 a 2017; 

• Coordenador Institucional do Programa Ciência sem Fronteiras – 2011 a 2016; 
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• Coordenador Institucional do Programa Jovens Talentos para Ciências – 2012 a 

2013; 

• Secretário do Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da 

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Forpog) – 

2012; 

• Coordenador do Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 

da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Forpog) – 

2013. 

Tivemos também a oportunidade de representar o IFG em diversos conselhos e 

fóruns internos e externos à Instituição, que, além de nos propiciar conhecer melhor seu 

funcionamento, nos possibilitou contribuir para o fortalecimento da interlocução do IFG 

com a sociedade e com órgãos de fomento às ações da Instituição: 

• Membro do Conselho Diretor da Fundação Educacional de Jataí, representando 

o IFG/Câmpus Jataí – 1999 a 2000; 

• Membro do Conselho Municipal de Educação de Jataí, representando o 

IFG/Câmpus Jataí – 2003 a 2008; 

• Membro do Conselho Superior do IFG (Consup) – 2010 a 2014; 

• Membro do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFG (Conepex) – 2010 

a 2017; 

• Membro do Conselho Editorial da Editora IFG – 2013 a 2017; 

• Membro do Conselho Superior da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 

Goiás (Fapeg), representando as instituições federais de educação profissional 

do Estado de Goiás – 2015 a 2018; 

• Membro do Conselho Gestor do Centro Regional para o Desenvolvimento 

Tecnológico e Inovação (CRTI), representando o IFG – 2015 a 2019; 

• Membro do Fórum Municipal de Educação de Jataí, representando o 

IFG/Câmpus Jataí – desde 2019; 

• Membro do Conselho Departamental do Departamento de Áreas Acadêmicas do 

Câmpus Jataí, representando os docentes do mestrado em Educação para 

Ciências e Matemática – desde 2020. 

Além da atuação docente, das funções de gestão e de representação, nesse período 

também participamos de diversas comissões de concurso, de processos seletivos, de 

elaboração de cursos e de regulamentações de ações de ensino, pesquisa e extensão do 

IFG. A seguir, destacamos algumas ações resultantes dessas comissões: 
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✓ Elaboração do projeto do primeiro curso superior da Uned/Jataí (atual 

IFG/Câmpus Jataí): curso de Tecnologia em Informática; 

✓ Elaboração do projeto do primeiro curso de Licenciatura do CEFET-GO (atual 

IFG): curso de Licenciatura em Ciências do IFG/Câmpus Jataí; 

✓ Elaboração do projeto do curso de mestrado em Educação Profissional e 

Tecnológica em rede nacional (ProfEPT); 

✓ Elaboração do projeto do primeiro curso de doutorado do IFG: doutorado em 

Educação para Ciências e Matemática do IFG/Câmpus Jataí; 

✓ Regulamentação do Programa de Iniciação Científica e Tecnológica do IFG 

(PIBICTI); 

✓ Regulamentação dos programas de apoio à participação em eventos científicos 

para servidores e estudantes (PIPART e PAECT), que possibilitou uma maior 

democratização no acesso aos auxílios para apresentação de trabalhos pela 

comunidade do IFG; 

✓ Regulamentação do processo de cadastro de projetos e de núcleos de pesquisa; 

✓ Regulamentação dos programas de pós-graduação lato e stricto sensu do IFG; 

✓ Implantação do Centro de Inovação Tecnológica do IFG (Cite); 

✓ Implantação do cartão BB-Pesquisa, que possibilitou o fomento de projetos de 

pesquisas desenvolvidos por servidores do IFG; 

✓ Implantação da Editora IFG; 

✓ Credenciamento da Fundação de Apoio à Pesquisa (Funape), como fundação do 

IFG; 

Alicerçado na experiência profissional e de gestão acumulada em mais de duas 

décadas de atuação na Instituição, nos colocamos à disposição da comunidade do Câmpus 

Jataí do IFG, na condição de candidato à Diretor-Geral para o quadriênio 2021-2025, para 

juntos avançarmos na condução de políticas e ações para enfrentar os novos desafios para a 

construção de um câmpus que seja referência não só em Jataí, mas em toda região sudoeste 

do Estado de Goiás. 

 



Plano de Trabalho 2021-2025: Ruberley Rodrigues de Souza 

 5 

PROPOSTAS PARA O BIÊNIO 2021-2025 

 

Defendemos uma gestão democrática, transparente e responsável, pautada num 

planejamento participativo, na incansável busca por uma política pedagógica voltada para a 

qualidade de ensino, no aprimoramento das condições de trabalho dos servidores e de 

atendimento aos estudantes e na ampliação da interlocução/integração com a comunidade 

local. Temos como princípio a realização de uma gestão motivadora, que promova nos 

estudantes e servidores o sentimento de orgulho de fazer parte da comunidade do 

IFG/Câmpus Jataí. Para isso, elencamos algumas propostas e ações a serem realizadas no 

quadriênio 2021-2025: 

✓ Promover uma gestão pautada no respeito às normas e regras instituídas, 

respeitando as deliberações das instâncias democraticamente instituídas; 

✓ Promover uma gestão participativa com uma maior aproximação com o 

Departamento de Áreas Acadêmicas e as coordenações de cursos, buscando 

identificar as demandas e decidindo coletivamente as melhores soluções para 

cada uma delas; 

✓ Assegurar a participação da comunidade interna, a partir dos colegiados, na 

definição orçamentária do IFG/Câmpus Jataí; 

✓ Atuar, junto às Pró-reitoras e Reitoria, para garantir espaço e participação nas 

decisões institucionais, de forma a viabilizar a execução de ações de interesse do 

IFG/Câmpus Jataí; 

✓ Promover debates para a finalização da elaboração do Plano Diretor do 

IFG/Câmpus Jataí, com a participação ativa de toda a comunidade, de forma a 

possibilitar ações que viabilizem a consolidação da estrutura física de nosso 

câmpus; 

✓ Elaborar projetos de ampliação dos espaços físicos da unidade Flamboyant, de 

forma a possibilitar o pleno funcionamento das atividades de ensino, pesquisa e 

extensão dos cursos e áreas acadêmicas; 

✓ Ampliar a interlocução do IFG/Câmpus Jataí com o poder público municipal e 

estadual e setores da sociedade civil, buscando parcerias que favoreçam as ações 

de ensino, pesquisa e extensão, bem como melhorias nos espaços físicos da 

Instituição; 

✓ Adotar uma política de gestão que valorize as ações de ensino, pesquisa e 

extensão desenvolvida pelos docentes, técnico-administrativos e estudantes do 

IFG/Câmpus Jataí; 
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✓ Promover uma política de efetiva ampliação da divulgação das ações 

institucionais, mostrando o potencial do IFG/Câmpus Jataí e ampliando a 

participação da comunidade interna e a interlocução com a comunidade externa; 

✓ Promover, juntamente com o DAA e a GEPEX, ações que valorizem e 

favoreçam a ampliação da oferta de cursos, de projetos de pesquisa e de ações e 

cursos de extensão, capazes de proporcionar a qualificação da comunidade local 

e a ampliação da atuação e reconhecimento, pela população jataiense e das 

cidades circunvizinhas, do IFG/Câmpus Jataí como uma instituição pública e de 

qualidade de oferta de educação básica e superior; 

✓ Promover e valorizar ações artísticas, culturais e esportivas, de forma a efetivar 

uma maior integração entre os setores administrativos e acadêmicos do câmpus, 

bem como entre os estudantes e também as áreas acadêmicas. 

Por fim, diante dos desafios que se apresentam para a instituição na atual situação 

política brasileira e das dificuldades administrativas e financeiras que se vislumbra para o 

futuro, colocamos nosso nome à disposição da comunidade do IFG/Câmpus Jataí, para que 

juntos possamos buscar soluções que conduzam para a construção de uma Instituição que 

reconheça e valorize o trabalho desenvolvido por cada um de seus partícipes e que 

tenhamos orgulho de fazer parte desta comunidade, como servidor e/ou estudante. 

 

 

 

#unidospeloIFG/Jataí 

 

Prof. Ruberley Rodrigues de Souza 


