
ANEXO: PLANO DE GESTÃO 

CHAPA CONSTRUÇÃO COLETIVA 2020 

 

 

Apresentação 

O plano de gestão da chapa CONSTRUÇÃO COLETIVA 2020 é resultado da 

continuidade de um processo dialógico estabelecido em 2016, e que se manteve ativo durante 

os últimos quatro anos. Muitas das propostas presentes nesse documento foram apresentadas, 

discutidas com a comunidade acadêmica no pleito eleitoral anterior e ainda são necessidades 

urgentes que não foram contempladas pela última gestão. Consequentemente, observamos, até 

o momento, poucas transformações efetivas no cotidiano do Campus de Jaguarão que já haviam 

sido problematizadas desde então. 

Em 2020, boa parte do grupo de servidores e discentes que em 2016 compuseram o 

grupo da “Construção Coletiva” decidiu pela retomada de discussões sobre a necessidade de 

uma contraposição política realmente transformadora no contexto de disputas internas que 

surgiram e fragmentaram a atual gestão do Campus. Em um curtíssimo espaço de tempo o 

grupo de mensagens foi retomado, reuniões virtuais foram realizadas, e o resultado inicial 

consistiu da atualização e ampliação do plano de 2016 à luz de questões urgentes do momento. 

Assim como naquele ano, o presente plano de gestão foi inspirado pelo desejo de um debate 

agregador, não para apenas referendar nomes pré-escolhidos para a tríade da direção de 

campus, e sim como materialização e representação de um propósito coletivo. Evidentemente, 

outros desafios se impõem neste momento, especialmente os impactos da COVID19 e o ensino 

remoto diante do funcionamento das atividades acadêmicas para os próximos anos, os cortes 

orçamentários na educação e o futuro da universidade pública. Neste quesito, é fundamental 

que se faça um debate institucional crítico a qualquer iniciativa que penda para o desrespeito 

da autonomia universitária e defenda-se uma educação sociorrefenciada. 

Deste modo, o principal foco de atuação desta gestão será a constituição de um ambiente 

de trabalho e convivência que acolha e abranja os diversos sujeitos envolvidos com o cotidiano 

acadêmico. Sem nos esquecermos das necessidades do serviço, da diligência com o 



funcionamento das estruturas administrativas, cursos e comissões, apostamos no 

estabelecimento de uma convivência com a comunidade acadêmica e um relacionamento 

interpessoal que conjugue autonomia, responsabilidade e coexistência de projetos individuais 

com iniciativas para o campus e universidade.  



Contexto 

A implantação da Universidade Federal do Pampa foi um fato importante para a metade 

sul do estado do Rio Grande do Sul, com sua expectativa de fomentar o desenvolvimento 

regional e transformações socioeconômicas em uma região empobrecida desde a segunda 

metade do século XX. Ao longo da primeira década posterior ao seu estabelecimento, essa 

perspectiva ainda norteia o projeto institucional, em que consta seu desenvolvimento, 

administração articulada de seus dez campi, sua contribuição para a formação de egressos de 

diversas áreas do conhecimento, “contribuindo para qualificar a vida da comunidade 

constituída pela Metade Sul do Rio Grande do Sul e de outras espalhadas pelo Brasil”1.  

Sabemos que a multicampia é um importante promotor de transformação social na 

medida em que possibilita a inserção e integração de comunidades universitárias muitas vezes 

fora das capitais e grandes centros urbanos. A intersecção da UNIPAMPA com as comunidades 

locais, onde suas unidades universitárias possuem inúmeras iniciativas de ensino, pesquisa e 

extensão, comprovam a sua relevância. Entretanto, é necessário destacar que as expectativas 

de implantação de uma multicampia que estimulassem o desenvolvimento regional – um termo 

bastante polissêmico, por sinal – tem esbarrado nas dificuldades de sustentação econômica 

desse mesmo projeto em média duração.  

Para além das pressões políticas e econômicas que se impõe sobre a administração 

central da universidade e suas unidades acadêmicas, outros dois problemas estão presentes nas 

instituições multicampi. O primeiro advém da dificuldade de sincronia de comunicação com 

as reitorias, sobretudo no que diz respeito às iniciativas de criação e implantação de 

organogramas, rotinas burocráticas e, mais importante, na dificuldade de oferecer respostas 

adequadas aos desafios cotidianos vivenciados pela comunidade acadêmica em campi 

naturalmente distintos entre si. O segundo problema corresponde à adesão difusa da própria 

comunidade acadêmica ao cotidiano dirigente e decisório do campus, manifestados em suas 

comissões locais e Conselho. Embora a participação representativa nestas instâncias seja uma 

ferramenta importante para a construção e viabilização dos planos de gestão e para um 

funcionamento adequado do Campus, a dissonância emanada da administração central replica-

se nas unidades. Esse fato desemboca em vácuos de representações, ora preenchidos por 

voluntarismo de docentes, servidores administrativos e discentes, ora por indicações feitas 

 
1 Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2023 – Bagé: UNIPAMPA, 2019. p. 19. 



especialmente pelo corpo dirigente do Campus. De todo modo e em perspectiva, parte da 

comunidade acadêmica observa as rotinas decisórias macro e microestruturais com um misto 

de indiferença, reticência ou descrença sobre a própria necessidade e representatividade desses 

espaços.  

Ora, faz-se necessário repensar o espaço público, suas instituições e a atuação delas, 

como no caso da universidade pública. Nesse sentido, como ponto de partida compreendemos 

que as políticas públicas são uma “forma contemporânea de exercício do poder nas sociedades 

democráticas, resultante de uma complexa interação entre o Estado e a sociedade [...] que se 

definem as situações sociais consideradas problemáticas, bem como as formas, os conteúdos, 

os meios, os sentidos e as modalidades de intervenção estatal” (DI GIOVANNI, 2009, p. 4-5). 

Mais ainda, acreditamos também que, mais do que o desejo de melhoria dos componentes 

técnicos das políticas públicas, o que para Di Giovanni (2016) efetivamente no Brasil nesses 

últimos trinta anos, seria importante que se melhorasse o padrão ético e maior simetria para o 

tipo de projeto de país. A nosso ver, e isso deve ser não somente configurado como política 

objetiva de Estado, mas como o papel da universidade pública e, portanto, horizonte de ação 

do Campus. 

Nesse sentido, a gestão deve buscar uma educação sociorreferenciada e voltada para a 

construção cidadã da comunidade acadêmica. Isso envolve contar com apoio institucional 

adequado para ações afirmativas, de inclusão, acessibilidade e diversidade, e para o 

acompanhamento dos setores socialmente vulneráveis e que necessitam de acolhimento no 

ambiente universitário. A gestão da universidade e do Campus devem considerar 

inequivocamente que o seu público é também composto de setores da sociedade que necessitam 

de ações de assistência social, estudantil e de acompanhamento pedagógico que não cabem em 

jargões jurídicos e nas amarras tecnocráticas características de uma burocracia que entrava a 

possibilidade de uma universidade popular.  



PRINCÍPIOS DA GESTÃO 

• Planejamento 

• Transparência  

• Comunicação  

• Participação  

• Horizontalidade  

• Inclusão & Acessibilidade 

• Gênero, Diversidade e Ações Afirmativas 

• Gestão Democrática 

COMPROMISSOS FUNDAMENTAIS 

● Debater a Universidade e a conjuntura nacional sobre a Educação: defesa de Educação 

Pública, Gratuita, Laica, e socialmente referenciada; 

● Reconhecer que decisões técnico-administrativas são práticas indissociáveis de 

posicionamentos políticos; 

● Refletir de forma ampliada e planejada sobre o futuro do Campus: construção coletiva 

da comunidade intra (categorias) e extra-acadêmica sobre futuro do campus (curto, 

médio e longo prazo); 

● Construir espaços horizontais, dialógicos e democráticos para as práticas cotidianas de 

gestão do Campus; 

● Defender a construção do conhecimento autônomo como vetor de transformação social 

e garantia de direitos; questionamento do produtivismo acadêmico e do 

intervencionismo do mercado na Universidade, a exemplo de projetos como “Future-

se” ou iniciativas como a Reforma Administrativa; 

● Valorizar a formação universitária para além dos espaços de sala de aula; incentivo à 

atuação da Universidade na comunidade e da participação da comunidade na 

Universidade; 

● Promover o diálogo sobre questões de gênero, diversidade sexual, étnicos-raciais, 

acessibilidade e vulnerabilidade socioeconômica; combater práticas de discriminação 

e violência dessa natureza; 

● Defender e fortalecer políticas de ações afirmativas, acesso e permanência dos e das 

estudantes. 



● Qualificar as relações com os trabalhadores e trabalhadoras terceirizadas. 

EIXOS DE ATUAÇÃO E ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 

Elencamos abaixo nossas propostas de trabalho para os próximos quatro anos de gestão. 

Elas representam o conjunto de um diagnóstico primário de ações a serem realizadas para a 

melhoria das condições de funcionamento e convivência cotidianas em nosso Campus. 

Consideramos que muitas das propostas presentes em 2016 ainda são extremamente atuais por 

não terem sido devidamente implantadas nos últimos quatro anos. E uma vez mais é necessário 

insistir no argumento de que nossa proposta não é monolítica. Ao contrário, os desafios e 

potencialidades dos membros atuantes da comunidade acadêmica universitária serão 

estimulados. 

Mas isso só será possível se de fato a gestão realizar e efetivar o planejamento 

quadrienal de Campus junto ao Conselho e em plenárias abertas com a comunidade acadêmica. 

Isso não significa dizer que a Direção de Campus apenas fará uma exposição de suas iniciativas 

a título de informação e consentimento dos demais. Nossa insistência será na criação e 

estabelecimento de uma nova cultura de planejamento participativo de Campus. A metodologia 

consistirá em um planejamento inicial de quatro anos já no primeiro semestre do ano de 2021, 

e que considerará objetivos de curto, médio e longo prazo entre esse ano e 2024. 

Dada a nossa insistência em retomar a premissa de que um processo de construção 

coletiva do planejamento será fundamental para o fortalecimento da identidade de campus, 

desejamos empreender uma gestão realmente democrática, transpondo do papel para a prática 

transformações que efetivamente mudem o cotidiano do Campus para melhor. Assim, 

apostamos novamente na constituição de grupos de trabalho por setor que avaliem pelo menos 

semestralmente suas respectivas condições de funcionamento. Igualmente, a gestão promoverá 

encontros com as seções sindicais, os diretórios acadêmicos e demais movimentos estudantis e 

de trabalhadores terceirizados, mediante suas plenárias e diversas formas de organização. 

Todas essas iniciativas serão realizadas sempre de forma aberta, transparente, e com o 

conhecimento, análise e apoio crítico da comunidade acadêmica. 

Neste sentido, compreendemos que o papel da Direção do Campus de Jaguarão é de  

liderança política e acadêmica: constância, responsabilidade, transigência e dedicação são 

virtudes  almejadas. Contudo, a postura de liderança da gestão deve abarcar as proposições e 

decisões deliberadas pelos seus pares, primando pela reciprocidade e pelo respeito às 



concepções positivas de trabalho e expectativas de seus colegas e da comunidade acadêmica 

para a Universidade. Trata-se de uma postura cooperativa, respeitando o funcionamento das 

comissões locais, das comissões de curso, e das representações estudantis. Igualmente, a 

Direção do Campus deve ocupar o seu lugar para incitar o debate democrático e preservar o 

ambiente universitário em uma de suas principais características: a construção e socialização 

do conhecimento em uma visão crítica, criativa, autônoma, acolhedora e libertadora. 

1. Administração do Campus 

● Construir o Regimento do Campus de Jaguarão garantindo ampla participação da 

comunidade acadêmica: efetivação desse processo mediante plenárias e ações de 

planejamento que reforcem e subsidiem Direção e Conselho do Campus; 

● Propor, a partir das plenárias, criação de uma Comissão de Sistematização Estatuinte 

no ano de 2021; 

● Exercer a autonomia da gestão do Campus diante das demandas institucionais; 

● Exigir respeito e diálogo nas relações entre a reitoria, pró-reitorias com servidores e 

comunidade acadêmica do Campus; 

● Propor projeto de comunicação do Campus para promover o conhecimento e 

divulgação das informações pertinentes à Universidade; 

● Debater o orçamento junto à comunidade do Campus; 

● Retomar a discussão sobre o planejamento estratégico do Campus mediante 

diagnóstico com a comunidade acadêmica e externa:  estabelecimento de objetivos de 

curto, médio e longo prazo; 

● Promover o debate e consulta sobre a paridade nas representações institucionais; 

respeitar a proporcionalidade das representações das categorias nos colegiados, 

comissões e demais instâncias institucionais; 

● Promover a consolidação e estimular a qualificação dos cursos do Campus, através da 

identificação das demandas estruturais, técnicas, de recursos materiais e humanos; 

● Promover o debate ampliado com as categorias e comunidade externa a respeito de 

propostas de novos cursos de graduação, tendo como referenciais os seguintes 

parâmetros: a viabilidade de utilização dos espaços disponíveis em consonância com 

as áreas científicas dos cursos; 

● Busca de convergência das iniciativas de ensino, pesquisa e extensão para o 

enfrentamento de desafios socioeconômicos e culturais na região, valorizando os perfis 



de atuação dos servidores e da comunidade acadêmica.  

2. Políticas de Comunicação  

● Aprimorar o portal institucional do Campus de Jaguarão:  melhorias no design, acesso 

e fornecimento de informações institucionais, serviços, programação acadêmica, 

cultural, de funcionamento das instâncias locais e para a comunidade acadêmica e 

externa; especial cooperação com os servidores responsáveis por essa área. 

● Integração dos veículos de comunicação institucionais (portais e e-mails) com redes 

sociais para dinamizar o acesso à informação sobre o cotidiano do Campus, questões 

orçamentárias, eventos, entre outros. 

 

3. Inclusão e Acessibilidade 

 

● Fortalecer políticas de inclusão e acessibilidade que ampliem a participação de todos 

os setores da comunidade acadêmica;  

● Promover a realização de cursos e eventos de formação sobre inclusão e acessibilidade 

para a comunidade acadêmica e comunidade externa, incluindo a parceria com a 

subcomissão de formação docente;   

● Buscar a garantia de recursos materiais e humanos que atendam as demandas 

específicas das pessoas com deficiências, especialmente no âmbito das ações do NINA 

(Núcleo de Inclusão e Acessibilidade);  

● Defender a adequação dos meios de comunicação e dos espaços físicos institucionais 

para as normas de acessibilidade;  

● Empreender todos os esforços possíveis para garantir a participação do surdo nas 

vivências acadêmicas com o suporte do TILS (Tradutor-Intérprete de Língua de 

Sinais), um direito fundamental para o exercício da cidadania e uma formação de 

qualidade. 

4. Gestão de relações interpessoais  

● Criar espaços e momentos efetivos de diálogo e comunicação interna, promovendo a 

integração e participação de todos os agentes da comunidade acadêmica, servidores, 

discentes, terceirizados, sindicatos, movimento estudantil, movimentos sociais, 

coletivos e comunidade externa;  



● Estimular a constituição de grupos de trabalho que promovam a reflexão e a busca por 

qualificação e aprimoramento das condições de trabalho e convivência;  

● Incentivar a interlocução entre os setores administrativo e acadêmico, com o devido 

respeito a cada contexto de atuação e com a devida autonomia atribuída a seus pares; 

a Direção do Campus permanecerá constantemente à disposição para o diálogo com os 

setores e áreas;  

● Zelar pela qualidade do trabalho, respeito às atribuições de função, e garantia de 

condições dignas e dos direitos trabalhistas dos trabalhadores terceirizados, nas áreas 

de limpeza, frota, portaria, vigilância, manutenção e alimentação, tanto como diretriz 

das fiscalizações de contrato quanto postura político-administrativa da Direção do 

Campus;  

● Promover espaços de diálogo entre os cursos para fortalecer os aspectos formativos e 

curriculares;  

● Valorizar o profissionalismo, o aspecto público e transparente nas relações de trabalho 

entre os servidores; 

● Reconhecer estimular a autonomia e legitimidade dos servidores em relação aos seus 

posicionamentos e nos movimentos de suas respectivas categorias. 

 

5. Políticas de permanência de servidores 

 

● Apoiar e incentivar a qualificação e formação continuada dos servidores, devidamente 

amparadas e garantidas pela legislação;   

● Discutir critérios que orientam a realização da pós-graduação stricto sensu dos 

servidores do Campus, com a garantia da efetividade da qualificação;  

● Incentivar professores substitutos e temporários a participarem de projetos de ensino, 

pesquisa e extensão;  

● Promover a discussão de política de realocação de servidores técnicos administrativos 

em educação dentro da Unidade Acadêmica; 

● Apoiar a continuidade das 30 horas semanais para os servidores técnicos 

administrativos em educação; e também empenhar-se para a sua regulamentação em 

todos os setores com vistas na melhoria da qualidade do serviço. 

 

6. Gestão de infraestrutura 



 

● Debater a gestão de armazenamento, empréstimo e provimento de itens e bens de 

patrimônio, de modo a equilibrar o acesso à comunidade com sua utilização, 

preservação e manutenção;  

● Requalificar os espaços físicos, internos e externos do Campus visando à melhoria da 

acessibilidade, convivência e da sociabilidade; transformar espaços subutilizados em 

áreas de convivência e/ou atividades acadêmicas e/ou comunitárias; 

● Exercer uma postura atenta no que tange ao respeito às legislações públicas e 

ambientais referentes à infraestrutura; 

● Cobrar e exigir junto à reitoria a solução dos diversos problemas de infraestrutura e 

manutenção predial existentes no Campus como alagamentos internos e externos, 

infiltrações;  

● Problematizar a liberação dos espaços, em especial o prédio Acadêmico II e a Casa do 

Estudante, em virtude dos problemas de recursos humanos para manutenção das 

estruturas prediais; 

● Reconhecendo o debate sobre a ocupação do Acadêmico II, reavaliar o plano de 

ocupação daquele prédio - dialogar coletivamente sobre sua  utilização, para que se 

garanta a melhor distribuição dos  docentes em novas acomodações de trabalho: futuros  

laboratórios, estrutura de EAD, salas de aula, espaços de  convivência e das entidades 

estudantis; 

● Garantir condições adequadas para o funcionamento dos laboratórios; favorecer o 

funcionamento ampliado do laboratório de informática; 

● Buscar perante a reitoria a climatização adequada e proteção dos acervos do Campus; 

● Aprimorar os espaços de estudo dos alunos; 

● Retomar a manutenção da infraestrutura das salas (climatização, cortinas, janelas, 

quadros, sistemas de projeção) e demais equipamentos pedagógicos; 

● Valorizar e priorizar os investimentos em TICs (Tecnologias de Informação e 

Comunicação), equipamentos e serviços de rede, acessibilidade e, sobretudo, a partir 

de novas realidades, conexão, trabalho remoto; 

● Propor investimentos para estabilidade energética (gerador); priorizar o uso de energias 

sustentáveis;  

● Reabrir o debate sobre o Centro de Integração do Pampa (CIP), reivindicando a 

participação do campus Jaguarão nas deliberações sobre seus usos; 

● Promover e incentivar o uso de Software livre para sistemas de informação. 



 

7. Políticas de Assistência Estudantil 

 

● Exigir que a reitoria trate a Assistência Estudantil como prioridade política; 

● Lutar pela abertura da Casa do Estudante e reabertura do Restaurante Universitário 

(RU); 

● Reforçar o compromisso de acompanhamento da prestação de serviços do RU; buscar 

alternativas para o fornecimento de insumos ao RU baseados em acordos com 

cooperativas e agricultura familiar; 

● Assegurar transparência e garantir o acesso às informações sobre todas as atuais 

políticas de assistência estudantil e promoção acadêmica; 

● Defender e ampliar a política de assistência estudantil e apoio pedagógico ao estudante;  

● Fortalecer a estrutura de funcionamento do NUDE (Núcleo de Desenvolvimento 

Educacional); 

● Proporcionar um ambiente adequado para o desenvolvimento do trabalho da psicóloga 

no campus; atenção às questões sobre saúde mental; 

● Defender melhoria das comunicações entre a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e 

Comunitários (PRAEC) e a  assistência estudantil do Campus; 

● Demandar da PRAEC agilidade dos processos relativos ao edital do plano de 

permanência; demandar realização de processos de seleção para ingressantes durante 

o meio do ano. 

 

8. Integração Comunitária e Parcerias Institucionais 

 

● Efetivar a integração da universidade na comunidade: estabelecimento de um vínculo 

propositivo e de reciprocidade com a comunidade externa. É importante ressaltar que 

o estreitamento dos laços com a comunidade se dará também mediante o incentivo à 

projetos de pesquisa e extensão que evidenciem suas demandas. 

● Buscar apoio para a qualificação das imediações do Campus; incentivar e intensificar 

a realização de atividades formativas e integradoras pedagógicas e culturais com os 

municípios próximos à Jaguarão, como Arroio Grande e Rio Branco/UY; 

● Buscar apoio perante a administração municipal para melhorias da pavimentação 

adjacente ao Campus, especialmente no que tange à segurança e acessibilidade; 



● Defender melhorias na iluminação pública das ruas no entorno da Universidade, com 

benefícios para a comunidade acadêmica e vizinhança, mediante diálogo parceiro com 

os representantes das comunidades dos bairros e demais interessados; 

● Negociar linhas e horários de transporte público (interbairros e intermunicipais) que 

combinem com os horários de início-término dos turnos de aula no campus; 

● Articular parcerias institucionais com IFSUL e  Secretarias Municipais. 

 

9. Ações afirmativas e combate ao Racismo 

 

● Debater o fortalecimento das políticas institucionais de ações afirmativas no Campus: 

composição de materiais de divulgação e realização de atividades com a comunidade 

acadêmica e externa; 

● Fortalecer NEABI Mocinha (Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas) no 

Campus de Jaguarão; 

● Estimular e apoiar ações de combate ao racismo, fortalecendo a luta antirracista com a 

comunidade acadêmica, em diálogo com os diversos coletivos e movimentos sociais 

da cidade e região, como o NEABI Mocinha, na defesa das políticas de reparação;  

● Lutar pela reserva de vagas para as ações afirmativas nas seleções de bolsas PDA, PET, 

PIBID e outros projetos no Campus de Jaguarão, fortalecendo políticas de reparação na 

universidade; 

● Promover fóruns que permitam tecer estratégias para o acolhimento, acompanhamento 

e a permanência de discentes cotistas. 

 

10. Categoria Discente 

 

● Estimular maior participação estudantil nas instâncias de representação do Campus de 

Jaguarão;  

● Respeitar o protagonismo dos movimentos estudantis, suas estratégias e ações;  

● Garantir o diálogo democrático e repúdio à qualquer forma de criminalização dos 

estudantes;  

● Reforçar o compromisso da assistência estudantil com a entrega da Casa do Estudante, 

assim como com a manutenção do restaurante universitário, enfatizando a necessidade 

da transparência e participação discente nas pautas orçamentárias da universidade, 



principalmente as do PNAES (Plano Nacional de Assistência Estudantil); 

● Estimular o debate na categoria discente de práticas metodológicas de ensino 

agregando temas como questões étnico-raciais, de gênero, diversidade, inclusão e 

acessibilidade, liberdade de expressão, Direitos Humanos e trabalho, visando a 

participação democrática e construção coletiva desse debate junto com a comunidade 

acadêmica; 

● Reafirmar a importância do ensino presencial, ressaltar o ensino remoto como 

ferramenta de formação complementar e emergencial. 

 

11. Políticas de gênero e diversidade 

 

● Criar um núcleo de estudos e assistência relativo às questões de gênero: disseminar a 

informação sobre a desigualdade e subsidiar a implementação de políticas de gênero 

na  instituição / Debater a criação de políticas institucionais de questões de  gênero e 

diversidade sexual: composição de materiais de divulgação e realização de atividades 

com a comunidade  acadêmica e externa. 

● Propor mecanismos de atendimento e acompanhamento para casos de violência de 

gênero;  

● Promover ações de combate a intolerância; 

 

12. Ensino 

 

● Realizar Fóruns Pedagógicos intracursos: discutir práticas e metodologias de ensino 

dentro da universidade, agregando temáticas diversas como questões de gênero, 

diversidade sexual, questões étnico-raciais, acessibilidade, liberdade de expressão 

política, trabalho, integração com profissionais da rede, entre outros temas. 

● Enfatizar a formação continuada como diretriz fundamental para o funcionamento dos 

cursos de pós-graduação no Campus de Jaguarão; 

● Incentivar a constituição de grupos de trabalho que estudem propostas de implantação 

de novos cursos de lato sensu e stricto sensu; estimular propostas de especialização que 

contemplem demandas locais de aperfeiçoamento aderentes aos cursos de graduação e 

à formação continuada; 

● Empreender esforços para que o Campus preencha os requisitos necessários da CAPES 



para comportar modalidades profissionais e acadêmicas, sejam essas específicas ou 

interdisciplinares; 

● Acompanhamento crítico da política de promoção da EAD e UAB empreendida pelas 

reitorias, garantindo a formação dos atuais estudantes; defesa da qualidade estrutural de 

trabalho (docente e técnico) e estrutural para o EAD institucional. 

 

13. Pesquisa 

 

● Promover “Mostra de saberes” anual visando uma maior integração interdisciplinar. 

Incentivar um maior compartilhamento dos relatos de ações, projetos e trocas de 

experiências, transcendendo os formalismos curriculares dos eventos acadêmicos 

institucionais, não obstante de maneira estruturada e prevista em calendário; dar 

visibilidade das ações desenvolvidas no âmbito do campus; 

● Apoiar o contínuo aprimoramento dos fluxos de encaminhamento de cadastro de 

projetos das modalidades presentes no sistema eletrônico institucional;  

● Fortalecer a interação entre os coordenadores das comissões  locais, a Coordenação 

Acadêmica e a secretaria de comissões  para que os pesquisadores do campus tenham 

condições para continuar  desenvolvendo a produção científica; garantir que os  projetos 

sejam homologados sempre em tempo hábil para  concorrer aos editais internos e 

externos.  

● Intermediar um relacionamento propositivo com a  Coordenação Local e Geral de 

Bibliotecas para incentivar a criação de periódicos eletrônicos a partir dos cursos de  

graduação e pós-graduação (OJS/PKP), para trazer maior  visibilidade para a produção 

acadêmica do campus, incentivar a produção  discente e, principalmente, valorizar e 

reverberar o potencial  acadêmico dos pesquisadores do Campus; 

● Lutar por uma política de distribuição de bolsas e recursos de pesquisa que melhor 

contemple as especificidades das áreas de humanidades;  

● Debater políticas de pesquisa locais e institucionais; defender a relevância das ciências 

humanas, linguística, letras e artes, ciências sociais e aplicadas. 

 

14. Extensão 

 

● Incentivar servidores a desenvolverem projetos de extensão, para que os discentes 

atuem junto à comunidade adjacente ao campus e em outros espaços; 



● Estimular a interação e vivências dos alunos, para além dos saberes universitários, 

considerando os saberes populares, em diálogo com a "ecologia de saberes" (SANTOS, 

2007) junto às comunidades; 

● Defender junto ao Conselho Universitário e Reitoria uma maior valorização das 

atividades de extensão que sofrem desprestígio nas políticas institucionais; 

● Incentivar atividades de extensão que busquem ocupar os espaços do campus com 

produções artístico-culturais que visem melhor sociabilizar o cotidiano da universidade; 

● Promover o debate institucional e a implementação da política de curricularização da 

extensão. 
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