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PLANO DE GESTÃO 2021-2024 

CHAPA: +CAÇAPAVA  

 

1. Considerações Iniciais 

Conforme o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), a criação da UNIPAMPA 

atendeu a uma reivindicação da comunidade, localizada na metade sul do estado do Rio 

Grande do Sul, região que por muito tempo esteve fora do cenário de desenvolvimento do 

estado e do Brasil. O campus Caçapava do Sul, que teve sua aula inaugural em 18 de setembro 

de 2006, promoveu a formação de centenas de cidadãos, os quais levam em seus corações 

esta cidade e as lembranças de companheirismo, de esforço e de valentia, pois foram os 

precursores da história do campus Caçapava do Sul. Junto a estes acadêmicos, dezenas de 

famílias de servidoras e servidores aqui se estabeleceram e se juntaram aos caçapavanos, 

contribuindo para a evolução social, científica e tecnológica da região. 

Neste sentido coletivo, de querer MAIS pela região, MAIS pelo Campus Caçapava do 

Sul e MAIS pela Unipampa, um grupo de pessoas dirigiu seus esforços para a elaboração de 

um plano de gestão que representasse a comunidade acadêmica e a sociedade de Caçapava. 

Deste grupo, que anseia por mudança, desenvolvimento, diálogo e compromisso, surge a 

chapa, +CAÇAPAVA, que conta com experiência na gestão universitária e ao mesmo tempo 

carrega novas ideias, oxigenadas e atualizadas, extremamente necessárias dadas as novas 

perspectivas sociais e de desenvolvimento científico do ensino superior e da sociedade. 

A chapa, +CAÇAPAVA, formada pelos servidores candidatos José Waldomiro Jiménez 

Rojas (ao cargo de Diretor), Ezequiel Galvão de Souza (ao cargo de Coordenador Acadêmico) 

e Evelton Machado Ferreira (ao cargo de Coordenador Administrativo), apresenta neste 

documento as propostas para a gestão 2021-2024. Cabe ressaltar que as propostas surgiram 

de demandas da comunidade acadêmica, a partir de diálogos com as categorias internas e 

externas da universidade. Foram analisados documentos técnicos e científicos e também o 

cenário regional e nacional. Portanto, a proposta nasce de várias mãos, a partir do diálogo e 

do entendimento que todos querem “+” para o Campus Caçapava do Sul e para a Unipampa. 
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A chapa, +CAÇAPAVA, em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional, 

com a premissa e compromisso de diálogo constante, definiu os valores do plano de gestão, 

que serão cotidianamente buscados, bem como sua missão e visão.  

Temos como missão promover um ambiente dinâmico e inspirador para a realização 

das atividades de ensino, pesquisa e extensão nas áreas de Geociências, Mineração, 

Engenharia Ambiental e Sanitária e Licenciatura em Ciências Exatas, promovendo a 

diversidade, o diálogo e a transparência.  

Nossa visão é fortalecer o Campus Caçapava do Sul para tornar-se referência nacional 

no Ensino, Pesquisa e Extensão nas áreas de Geociências, Mineração, Engenharia Ambiental 

e Sanitária e Licenciatura em Ciências Exatas. Para isso temos como valores o diálogo, a 

empatia, a democracia, a transparência, a cooperação, a valorização e o respeito às 

diferenças. 

 

2. Propostas 

Acreditamos que uma proposta deva ser objetiva, porém, apresentamos em forma de 

etapas as ações para os próximos quatro anos e como poderemos cumpri-las visando atender 

aos anseios da comunidade do campus e da sociedade. Assim, a partir das análises do Plano 

de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Instituição, da Comissão Própria de Avaliação, dos 

Relatórios de Gestão do Campus e Planos de Ação 2020 - Campus Caçapava do Sul, do 

contexto atual da UNIPAMPA, do cenário orçamentário nacional, das demandas da 

comunidade universitária e da região de Caçapava do Sul, este Plano de Gestão está 

alicerçado em 5 pilares, conforme descrito a seguir. 

 

2.1. Gestão e Infraestrutura 

● Implantar a gestão democrática e participativa, valorizando a atuação da comunidade 

acadêmica e da sociedade no planejamento e na gestão estratégica, para que todos 

acompanhem as ações institucionais relacionadas à gestão do Campus, dando maior 

transparência; 
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● Estreitar o relacionamento com os meios de comunicação no âmbito local e regional 

e buscar soluções para problemas junto às demais organizações da sociedade, como 

por exemplo: com a Prefeitura de Caçapava do Sul, buscar solução para o transporte 

coletivo nos horários noturnos; 

● Divulgar o orçamento do campus para a comunidade acadêmica e sociedade de forma 

a priorizar a transparência na gestão pública; 

● Buscar maior participação da comunidade nas tomadas de decisões, através da 

realização de questionários eletrônicos, para toda a comunidade, sobre pautas 

importantes, independente da instância de decisão; 

● Acompanhar diariamente a situação pandêmica, articulando com a gestão superior, 

com o Centro de Operações de Emergência em saúde para a Educação (COE-E Local), 

e com órgãos de saúde municipal, atualizando a comunidade acadêmica, através de 

informativos periódicos, e sempre dialogando com os envolvidos; 

● Dialogar e ouvir a comunidade acadêmica sobre suas expectativas com relação às 

ações no Campus e viabilizar a integração entre as expectativas dos servidores, 

discentes e sociedade; 

● Viabilizar melhores condições de infraestrutura para o desenvolvimento das 

atividades de pesquisa, ensino e extensão e apoiar a busca de parcerias para o 

desenvolvimento destas atividades, visando possibilitar a efetiva execução financeira 

de projetos existentes no âmbito do Campus e evitando a perda de recursos captados 

para a instituição; 

● Manter contato frequente com a reitoria e com as pró-reitorias a fim de discutir e 

viabilizar ações de planejamento do Campus, visando um plano de infraestrutura que 

contemple o contexto orçamentário nacional e as demandas da comunidade 

acadêmica de Caçapava do Sul, tais como: i) a retomada da obra do prédio Acadêmico; 

ii) a urbanização, o cercamento do campus e cobertura em frente ao prédio principal; 

iii) infraestrutura adequada para a biblioteca; e iv) criação de locais destinados a áreas 

de estudo e de novos espaços de convivência; 

● A partir do projeto de urbanização do campus, criar os zoneamentos, em conjunto 

com a comunidade acadêmica e coordenadoria de infraestrutura, identificando áreas 



 

 

4 
 

Universidade Federal do Pampa 
 

Campus Caçapava do Sul 

edificáveis, área experimental, áreas de preservação ambiental, áreas de cultivo, área 

de esporte e lazer e áreas de confraternização. 

● Buscar parcerias com a comunidade para melhorar e implementar espaços de 

convivência; 

● Ampliar a sinalização e a identidade visual no campus; 

● Implantar o “Campus 360°”, que permitirá, em qualquer lugar do mundo, que seja 

realizado um passeio virtual pelas áreas internas e externas do campus, com 

acessibilidade e orientações; 

● Implantar o Bicicletário, utilizando modelos de outros Campi da Unipampa; 

● Buscar doação de equipamentos, veículos, mobiliários e insumos de outros órgãos 

públicos ou privados, através de iniciativas como o REUSE.GOV; 

● Realizar estudos que viabilizem a economia de energia elétrica e reduzir o consumo 

de água potável; 

● Criar o projeto de paisagismo no entorno da lagoa, para tornar o campus um local 

atrativo para as famílias e criar um novo espaço de lazer e esporte, utilizando o 

material já disponível no campus; 

● Propor um projeto viável de iluminação entre os prédios existentes, trazendo assim 

mais segurança à comunidade acadêmica; 

● investir/priorizar a criação de novos laboratórios/áreas experimentais de modo a 

fornecer espaços adequados para o desenvolvimento dos projetos de ensino, pesquisa 

e extensão. 

● Dialogar com a reitoria e verificar a possibilidade de implantação de medidas de 

segurança, colaborando com a prevenção de acidentes, eliminando e/ou reduzindo 

os riscos. 

 

2.2. Ensino 

● Consolidar os cursos de graduação existentes e buscar soluções para as demandas em 

aberto de cada curso; 
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● Fomentar o conceito de ensino superior moderno, dinâmico, proativo, horizontal e 

que explore mais as possibilidades oferecidas pelas plataformas digitais; 

● Enfrentar e mitigar os índices de retenção, através do incentivo e apoio a projetos de 

monitoria em determinados componentes curriculares, visando maximizar sua 

capacidade de aprendizagem, além de articular ações com o Núcleo de 

Desenvolvimento Educacional (NuDE), que possam apoiar discentes e docentes; 

● Implementar um sistema de predição do risco de evasão, acionando o NuDE para 

garantir a permanência do aluno na instituição; 

● Apoiar a implantação e consolidação do Curso de Engenharia de Minas; 

● Fortalecer os programas de pós-graduação do campus e buscar a criação de novos 

programas de mestrado e o primeiro de doutorado; 

● Articular um programa de divulgação científica, com o objetivo de dar visibilidade às 

ações de ensino, pesquisa, extensão, inovação e gestão; 

● Implantar uma política de otimização de custos, liberando recursos para investimento 

no campus. 

● Manter convênios com a Secretaria Municipal de Educação de Caçapava do Sul e com 

órgãos regionais, para fins de estágios e cursos de formação continuada. 

 

2.3. Pesquisa e Inovação 

● Incentivar a igualdade de gênero na pesquisa; 

● Apoiar os grupos de pesquisa na articulação com setores e órgãos de fomento, como 

também junto às pró-reitorias e reitoria; 

● Fortalecimento dos Laboratórios existentes no Campus, buscando suas acreditações 

em órgãos competentes e certificações de qualidade para o incentivo à prestação de 

serviços à sociedade, executados com auxílio das fundações de apoio; 

● Apoiar e criar mecanismos de incentivo à produção técnico-científica do campus, 

visando uma ampla divulgação no âmbito nacional e internacional. 
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2.4. Extensão 

● Realização de mostras presenciais e virtuais para divulgação dos trabalhos e 

estabelecimento de inter-relação entre grupos de extensão bem como entre os campi 

e a comunidade; 

● Prover maior apoio para o desenvolvimento e consolidação das atividades de 

extensão; 

● Estabelecer uma rede de parceiros para desenvolvimento das atividades de 

curricularização da extensão. 

● Estreitar as relações entre o projeto Geoparque e o campus, integrando o Geoparque 

Aspirante Unesco aos cursos de graduação e pós graduação em uma perspectiva da 

curricularização da extensão. 

● Criar convênios com a Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente para promover 

projetos de educação ambiental, coleta seletiva, reciclagem, tratamento de 

efluente, entre outros, estimulando também estágios nestas áreas. 

 

2.5. Compromisso social, diversidade, cultura e esporte 

● Elaborar e apoiar projetos culturais que envolvam momentos de apresentações 

musicais, danças, leituras, cinema no campus, entre outros, bem como projetos que 

valorizem a cultura histórica do município de Caçapava do Sul; 

● Incentivar a criação do centro cultural e de turismo, com participação de organizações 

sociais de Caçapava do Sul e Prefeitura Municipal; 

● Criar os painéis do pampa, através de desenhos em paredes externas de algumas 

edificações, destacando o turismo, a geodiversidade e os perfis geológicos em forma 

de arte e cultura; 

● Implantar melhorias de acessibilidade às dependências do Campus; 

● Desenvolver e apoiar, via NUDE, projetos de acompanhamento de necessidades de 

alunos ingressantes, através de ações afirmativas para Portadores de Necessidades 

Especiais PCDs, Ações afirmativas para alunos Negros e alunos Indígenas; 
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● Promover sistematicamente discussões para o combate ao racismo institucional e 

estrutural; 

● Disseminar no Campus, em consonância com as Pró-reitorias, a Cultura de Paz 

buscando mapear e, se for o caso, extinguir situações de assédio moral e outras 

formas de violência institucional que atentem contra pluralidade, contra a diversidade 

de gênero, contra a diversidade sexual e contra diversidade religiosa no espaço 

universitário. 

● Propor e viabilizar a realização de projetos e outras atividades que possam integrar 

os funcionários terceirizados e seus familiares; 

● Implantar quadras de esportes em locais adequados, para o uso coletivo, inclusive à 

noite; 

 

2.6. Empreendedorismo e Mercado de Trabalho 

● Apoiar incubadoras e empresas júnior em sua implantação com destinação de espaço 

físico e infraestrutura básica, tendo como objetivo formar agentes empreendedores 

e inovadores de forma a garantir melhores condições de competitividade e 

sustentabilidade, pois esta é uma das premissas de atuação da UNIPAMPA; 

● Estreitar o vínculo com profissionais egressos do campus a fim de estabelecer uma 

relação próxima entre recém-formados e formandos; 

● Criar eventos junto com empresas e instituições de interesse dos discentes para 

promover estágios e inserção no mercado de trabalho; 

● Formar um grupo de trabalho para monitorar possíveis fontes de recursos externos 

e também fomentar a busca de recurso através de emendas parlamentares; 

● Dialogar com entidades empreendedoras locais para a troca de experiências com a 

comunidade acadêmica do campus; 

● Formar um conselho cidade/universidade, com parcerias na área tecnológica, 

ambiental, administrativa e turística; 

● Oferecer à comunidade acadêmica maiores e melhores condições de promover a 

integração entre o contexto acadêmico e o mercado de trabalho, pelo 
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desenvolvimento e aplicação dos conhecimentos gerados nas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. 

 

3. Considerações Finais 

Por fim, cabe destacar que este plano de gestão, para o período de 2021-2024, está 

amplamente aberto ao diálogo, debates e inclusões de forma a ser construído de maneira 

coletiva, participativa, ampla e democrática. Agradecemos a todas e a todos que de alguma 

forma, mesmo remotamente e com as dificuldades decorrentes da pandemia, colaboraram 

para que tal proposta fosse viabilizada. 

 

Caçapava do Sul, 28 de novembro de 2020. 

 

José W. Jiménez Rojas 

SIAPE 2076944 

Candidato ao cargo de Diretor 

joserojas@unipampa.edu.br 

 

Ezequiel Galvão de Souza 

SIAPE 3063893 

Candidato ao cargo de Coordenador Acadêmico 

ezequielsouza@unipampa.edu.br 

 

Evelton Machado Ferreira 

SIAPE 1549614 

Candidato ao cargo de Coordenador Administrativo 

eveltonferreira@unipampa.edu.br 
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