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Apresentação

Candidato ao cargo de Diretor do Instituto de Física e Matemática/IFM

Prof. Fernando Jaques Ruiz Simões Junior. Sou egresso do curso de Licenciatura em Física do
IFM, Universidade Federal de Pelotas/UFPel. Fiz minha pós-graduação no Instituto Nacional de
Pesquisas  Espaciais/INPE  –  SP,  no  qual  obtive  o  título  de  Doutor  em  Geofísica  Espacial.
Atualmente, sou professor do magistério superior, nível Associado II, e membro permanente do
Programa de Pós-Graduação em Física do IFM. Ao longo de 12 anos atuando no IFM, adquiri
experiência administrativa, em destaque: Subchefe do Departamento de Física/IFM (2012 - 2015);
Coordenador do Curso de Licenciatura  em Física  (2014 -  2016 e 2016 -  2018);  Presidente do
Núcleo  Docente  Estruturante/NDE da  Licenciatura  em Física  (2014 -  1018);  representante  dos
Professores  Adjuntos  do  IFM  junto  ao  Conselho  Departamental  (2014  -  2016);  membro  da
Comissão especial visando à elaboração de instrumentos de autoavaliação dos Cursos de Graduação
da UFPel (Portaria GR n.º 270/2016); membro da Comissão das Licenciaturas no período 2016 -
2017  (Portarias  n.º  365/2016,  n.º  854/2017  e  n.º  1221/2017);  representante  (suplente)  dos
Coordenadores  de  Colegiado  de  Graduação  no  Conselho  Universitário/CONSUN  (Portaria  n.º
319/2015); membro da Comissão de Pós-Graduação - CPG/PPGFísica (2015 – 2016);  Coordenador
do Programa PIBID – Física (2013 - 2014); Tutor do Grupo PET-Física (2016 -  atual); e membro
do Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação do PET - CLAAPET no período de 2017 - 2018
(Portaria  n.º  473/2017).  Assumindo  posições  de  representação,  chefia  e  coordenação,  adquiri
experiência  e  conhecimento  em  administração  pública,  em  especial  nas  diferentes  esferas
administrativas  do  IFM.  Desta  forma,  entendo  que  tenho  qualificação,  disposição  e
comprometimento para representar o IFM na condição de Diretor e auxiliar chefias, coordenações,
técnicos e estudantes nos desafios que virão.

Candidato ao cargo de Vice-Diretor do IFM

Prof. Marco André Paldês da Costa. Sou graduado em Medicina Veterinária pela Faculdade de
Veterinária  da  UFPel,  Mestre  e  Doutor  em  Ciências  pelo  Programa  de  Pós-Graduação  em
Zootecnia/FAEM/UFPel,  com ênfase  em Melhoramento  Genético  Animal.  Ao  longo  de  minha
formação acadêmica, fui aluno do IFM em disciplinas para a graduação e pós-graduação. Ingressei
no magistério superior em setembro 2012, como professor adjunto do Departamento de Matemática
e Estatística/DME/IFM. Já em dezembro de 2013 assumi o cargo de Chefe desse Departamento
(Portaria GR n.º 2.685/2013) e, consequentemente, membro do Conselho Departamental do IFM.
Atualmente sou representante dos Professores Associados nesse mesmo conselho (Portaria GR n.º
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2.050/2021). Além disso, repetidamente, fui indicado para representar o DME na composição de
colegiados  de  curso  (titular  ou  suplente).  Mais  recentemente,  para  o  colegiado  dos  cursos  de
Medicina  Veterinária  (Portaria  FV n.º  13/2021)  e  Bacharelado  em  Turismo  (Portaria  FAT n.º
8/2020). Acredito que as experiencias administrativas desta trajetória me qualificam para auxiliar o
Prof. Fernando na gestão do IFM, como Vice-Diretor.

Proposta de Gestão

O IFM colabora, desde a sua criação, com a formação básica e profissional de vários cursos de
graduação e pós-graduação da UFPel. Estamos comprometidos com os projetos pedagógicos desses
cursos, em especial com aqueles lotados em nossa unidade. Acreditamos que o caminho para a
efetiva participação na comunidade acadêmica da UFPel e, consequentemente, o reconhecimento de
nossas  contribuições,  inicia  pelo  fortalecimento  de  nossas  relações  profissionais  com  nossa
Instituição. Além disso, precisamos reafirmar o nosso compromisso com o papel institucional do
IFM,  estimular  a  representação  em  órgãos  colegiados  e  conselhos  superiores,  bem  como  a
aproximação com as demais unidades acadêmicas, colegiados de curso e representações discentes.
Essas  ações  enriquecerão  as  nossas  interações  positivas  com toda  a  comunidade acadêmica  da
Instituição.

Os problemas impostos pela pandemia da COVID-19 são notoriamente desafiadores. Precisaremos
debater sobre as nossas rotinas de trabalho e práticas de ensino-aprendizagem para superar nossas
limitações financeiras,  logísticas  e  de infraestrutura.  Somente com uma gestão comprometida e
participativa, poderemos superar as adversidades, explorar nossos potenciais e caminhar rumo à
normalidade com segurança. Esse também será o nosso compromisso de gestão.

No papel de gestores, queremos valorizar ainda mais as decisões coletivas, mas sempre respeitando
as particularidades e atribuições dos órgãos colegiados e administrativos que constituem o nosso
Instituto,  bem  como  as  representações  discentes.  Queremos,  também,  implementar  rotinas
administrativas mais transparentes quantos aos objetivos e a alocação de recursos, além de estimular
a  proposição  de  práticas  inovadoras  e  criativas  para  o  bom  funcionamento  de  setores
administrativos e técnicos.

Fundamentados  nestas  referências  e  em  consonância  com  o  Plano  de  Desenvolvimento
Institucional/PDI  da  UFPel  e  o  Plano de  Desenvolvimento  da Unidade/PDU,  a  nossa  proposta
possui quatro alicerces, a saber:

• Pessoal: ao  fomentar  o  engajamento  da  nossa  comunidade  acadêmica  e  a  sensação  de
pertencimento. Somos melhores quando nos sentimos parte de um universo maior!

• Profissional: ao promover a qualificação dos nossos serviços e valorizar as nossas relações
de trabalho. Somos melhores quando somos reconhecidos por nossas contribuições!
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• Estrutural: ao debater sobre o melhor uso de nossos espaços e recursos de custeio e capital.
Somos melhores quando trabalhamos e convivemos em espaços qualificados!

• Transparência: ao implementar rotinas administrativas mais transparentes quanto aos seus
objetivos  e  alocação  de  recursos.  Somos  melhores  quando  percebemos  que  todos  estão
contribuindo para um objetivo comum!

Por fim, queremos reforçar o nosso compromisso indelével com as demandas e anseios da nossa
comunidade  acadêmica.  Nossa  experiência,  criatividade,  dedicação  e  determinação  serão
empenhados em nosso papel como gestores. Todos juntos vamos escrever mais do que um parágrafo
na história do IFM. 

Pelotas, 08 de abril de 2022.

Prof. Fernando Jaques Ruiz Simões Junior Prof. Marco André Paldês da Costa

3/3


