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Vivemos tempos de transformações na Educação brasileira, em especial no Ensino 

Superior. São momentos que exigem de nós uma disposição, cada vez maior, para o 

trabalho colaborativo, participativo e democrático. A consulta à comunidade acadêmica 

que se aproxima, para a indicação dos/as próximos/as Diretor/a e Vice-diretor/a do 

Campus de Caraúbas, proporciona-nos um espaço significativo para o debate e para a 

construção da universidade que pensamos, queremos e sonhamos.  

Aqui apresentaremos, de maneira sucinta, propostas para a Gestão do Campus de 

Caraúbas, referente ao período de 2020-2024. A partir deste plano, será possível identificar 

o perfil de gestão e as principais diretrizes que propomos para reger as práticas de 

trabalho, a que virão somar-se demandas identificadas pelos diversos segmentos que 

compõem a universidade, na construção de uma gestão pluriparticipativa e disposta a 

ouvir a comunidade. 

Sabemos que um projeto dessa dimensão precisa conhecer a realidade social que 

circunda a universidade e sua comunidade, bem como precisa dialogar com a história de 

vida das pessoas que as compõem. Destarte, convidamos você a conhecer um pouco da 

história das candidatas que se colocam como uma alternativa para a gestão do Campus 

Caraúbas.  
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Simone Maria da Rocha - Nasceu na cidade de Touros, esquina do Brasil, próxima 

cerca de 90km da capital potiguar. Filha de Maria do Socorro Silva, uma professora e 

costureira, e Samuel Soares da Rocha, agricultor e vaqueiro, passou sua infância e parte 

da adolescência na comunidade de Cana-Brava/Pureza-RN, onde estudou parte de sua 

vida. Oriunda da escola pública, sempre acreditou no potencial da educação democrática, 

pública e de qualidade. Alfabetizada por uma professora leiga, que havia estudado até a 

antiga quarta série, comprometeu-se com a educação desde menina. Tornou-se 

professora, formada em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

onde cursou o mestrado e doutorado em Educação. Começou a lecionar na escola pública 

no ano de 2006.  

Voltada para demandas de cunho social, preocupou-se com a problemática da 

ausência de escolarização para crianças e adolescentes em tratamento de saúde. Foi uma 

das precursoras das Classes Hospitalares no Rio Grande do Norte, sendo a primeira 

professora do Hospital Infantil Varela Santiago, no Centro de Onco-Hematologia Infantil - 

COHI. Seu trabalho nesta instituição reverberou na criação da Lei 6.365 de 2012, que 

dispõe sobre a implementação do Programa de Classe Hospitalar na cidade de Natal, e na 

Lei 10.320 de 2018, que garante o serviço educacional hospitalar em âmbito estadual, o 

que garantiu, em todos os hospitais pediátricos do RN, a presença permanente de 

professores. Foi professora e gestora (2013-2015) do Núcleo de Atendimento Educacional 

Hospitalar e Domiciliar do RN, na Secretaria de Estado da Educação e Cultura do RN. 
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Em novembro de 2015, tomou posse como servidora, no cargo de Professora do 

Magistério Superior, na Universidade Federal Rural do Semi-Árido, campus de Caraúbas, 

município onde fixou residência desde então. Atua nos cursos de licenciaturas em 

Letras/Inglês, Letras/Libras e Letras/Português e é professora permanente do Programa 

de Pós-Graduação em Ensino (POSENSINO). Assumiu, entre os anos de 2017 e 2019, a 

primeira chefia do Departamento de Linguagens e Ciências Humanas - DLCH, colaborando 

diretamente na estruturação desse departamento acadêmico. 
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Dalvanira Brito Rodrigues - É natural da cidade de Ceará-Mirim/RN e reside 

atualmente na cidade de Caraúbas/RN.  Possui graduação em Biblioteconomia, pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e pós-graduação em Gestão Estratégica de 

Sistema de Informação, também pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Durante sua trajetória profissional, atuou por 3 (três) anos na Biblioteca Pública 

Câmara Cascudo, Natal/RN, e em bibliotecas escolares estaduais e particulares na cidade 

de Ceará-Mirim/RN. Durante esse período, desenvolveu  atividades de gestão desses 

espaços informacionais, participando de projetos que buscavam fomentar o incentivo à 

leitura com o objetivo de contribuir com a formação dos cidadãos e ampliação do 

conhecimento.  

Em junho de 2013, tomou posse como servidora, no cargo de Bibliotecária-

Documentalista, na Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Campus de Caraúbas. 

Coordenou a implantação da Biblioteca no Campus  e atua, desde então, na coordenação 

deste espaço. Participou de diversas comissões dentro da Ufersa e é membro integrante 

do projeto “Cinema em minha comunidade”.  

Por sua trajetória nesses espaços de valorização do saber e da formação integral 

de sujeitos, acredita na Universidade Pública de qualidade, nos serviços  oferecidos e nos 

profissionais por ela formados.  
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Defende a participação e responsabilidade da Instituição para além de seus muros, 

de forma tal que sua inserção no contexto local reverbere na aproximação e transformação 

da comunidade externa, fortalecendo o contexto Institucional. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) surge com a 

promulgação da Lei nº. 11.155 de 01 de agosto de 2005, com os seguintes objetivos: 

a)  Ministrar ensino superior visando ao desenvolvimento político, científico, social, 

ambiental e econômico do indivíduo e da sociedade; b) Promover a pesquisa e a 

investigação científica, com vistas à produção e difusão do conhecimento; c) 

Estabelecer diálogo permanente com a sociedade de forma a contribuir para a 

solução dos problemas sociais, ambientais, econômicos e políticos, dando ênfase 

à região semiárida brasileira, segundo o Estatuto da UFERSA (Art. 4º, inciso 3). 

O processo de ampliação prosseguiu nos anos subsequentes, com a 

criação de outros modernos campi nas cidades de Angicos, Caraúbas e Pau dos 

Ferros, localizados na região do Sertão-Central e Oeste Potiguar. Em particular, o 

Campus de Caraúbas oferta cursos nas áreas de Ciências Exatas, Ciências 

Humanas e Engenharias, além de atuar diretamente na Pós-Graduação em Ensino, 

a partir de parcerias firmadas entre a Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte (UERN) e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte (IFRN). Conta também com docentes colaboradores em 

diferentes Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu nas áreas de Linguagem, 

Engenharias, dentre outras. Destarte, a Ufersa Caraúbas se configura como 

importante centro de produção e difusão de conhecimento por meio de suas 

atividades acadêmicas; reconhecendo-se como universidade pública e de 

qualidade, executora da missão de contribuir para o exercício pleno da cidadania, 
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mediante a formação humanística, crítica e reflexiva, preparando profissionais 

capazes de atender demandas da sociedade. 

É relevante destacar o impacto social e o desenvolvimento econômico 

gerado pela Ufersa na cidade de Caraúbas/RN. A presença do campus proporciona 

empregos diretos e indiretos, além da oportunidade de formação para a população 

do semiárido potiguar. Além de ser um profícuo centro tecnológico é também um 

centro de formação de professores que contribui para a Educação Básica. 

Diante do fim do atual mandato da Direção do Campus de Caraúbas, a 

Reitoria da Ufersa solicitou aos órgãos representativos dos servidores docentes, 

servidores técnicos e estudantes uma consulta pública à comunidade universitária 

para escolha da nova gestão, em cujo edital se exige das chapas pleiteantes a 

apresentação de um plano de gestão. 

Desse modo, através de diálogos com a comunidade e suas representações, 

levantamos diversas demandas administrativas e acadêmicas, as quais foram 

compiladas e submetidas à análise de diversos docentes, discentes e técnicos-

administrativos, os quais elaboraram conjuntamente o presente plano de gestão 

no propósito de responder aos anseios identificados na comunidade universitária, 

a fim de construir um Campus com a grandeza dos nossos sonhos.  

A seguir, faremos a apresentação organizacional acadêmica e administrativa 

do Campus de Caraúbas, para uma melhor visualização das demandas que são 

inerentes à gestão. 
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2 PANORAMA INSTITUCIONAL 

 

O Campus de Caraúbas, lócus do Centro Multidisciplinar de Caraúbas (CMC), está 

organizado academicamente em três departamentos, sendo:  

♀ Departamento de Ciências e Tecnologias (DCT) - unidade acadêmica 

responsável pelo Curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia - BCT - 

oferecido nos turnos integral e norturno, todos na na modalidade presencial. 

O curso tem duração de três anos e divide-se em dois ciclos: 1. Formação 

generalista; 2. Graduação em uma das engenharias ou Sistemas de 

Informação ofertados em toda a Ufersa.  

♀ Departamento de Engenharias (DE) - unidade acadêmica responsável 

por 3 (três) cursos de graduação, na modalidade presencial: 1. Engenharia 

Civil - que funciona em turno integral, avaliado no ano de 2016 com o 

conceito 4 (quatro); 2. Engenharia Elétrica - com o conceito 4 (quatro), o 

curso funciona em tempo integral; e Engenharia Mecânica - o curso com o 

conceito 4 (quatro).  

♀ Departamento de Linguagens e Ciências Humanas (DLCH) - é 

responsável pela oferta dos cursos de: 1. Letras/Inglês - curso avaliado com 

conceito 5 (cinco) pelo MEC; 2. Letras/Libras - avaliado com conceito 4 

(quatro); e 3. Letras/Português. Conta, ainda, com professores inseridos em 

Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu – Programa de Pós-Graduação 

em Ensino (POSENSINO/UFERSA/UERN/IFRN),  

 

O Campus de Caraúbas conta com 93 (noventa e três) docentes efetivos e 21 (vinte 

e um) docentes substitutos, sendo 55 (cinquenta e cinco) doutores, 40 (quarenta) mestres, 

4 (quatro) especialistas e 15 (quinze) graduados. O corpo administrativo, por sua vez, é 

https://leingcaraubas.ufersa.edu.br/
https://lelibcaraubas.ufersa.edu.br/
https://letrasportuguescaraubas.ufersa.edu.br/
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formado por 47 (quarenta e sete) técnicos, sendo 9 (nove) mestres, 25 (vinte e cinco) 

especialistas, 10 (dez) graduados e 4 (quatro) com a formação mínima exigida para o 

cargo.  

As atividades do Campus estão suportadas pela vigência de  contratos 14 

(quatorze) contratos, além de outros contratos centralizados na sede com utilização 

esporádica. Destes, 3 (três) têm como objeto a concessão de espaços físicos para 

exploração de serviços (Cantina, Restaurante Universitário e Fotocopiadora), 5 (cinco) 

dizem respeito à contratação de serviços (água, esgoto e energia elétrica do Campus e da 

Vila Acadêmica e fornecimento de água mineral) e 6 (seis) para pessoal terceirizado 

(portaria, vigilância, limpeza, transporte interno e externo e manutenção). Estes últimos 

disponibilizam os serviços de 38 (trinta e oito) funcionários terceirizados, sendo 8 (oito) 

Porteiros, 4 (quatro) Vigilantes, 1 (uma) Copeira, 11 (onze) Auxiliares de Serviços Gerais, 

5 (cinco) Agentes de Limpeza e Desinfecção, 3 (três) Jardineiros, 3 (três) Motoristas, 1 

(um) Pedreiro, 1 (um) Auxiliar de Pedreiro e 1 (um) Encarregado. 

O corpo discente é formado por  1.736 (mil setecentos e trinta e seis) estudantes 

ativos (vínculo institucional), dos quais  1.485 (mil quatrocentos e oitenta e cinco) estão 

devidamente matriculados em alguma disciplina, conforme distribuição do quadro a seguir: 

DISCENTES - CAMPUS CARAÚBAS 2020.1 

Curso Ativos Matriculados 

Eng. Civil 88 85 

Eng. Mecânica 57 49 

Eng. Elétrica 88 77 

CeT Noturno 316 246 

CeT Integral 617 530 

Letras Libras 182 157 

Letras Inglês 166 138 

Letras Português 222 203 

Total 1736 1485 
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O Programa Institucional de Permanência oferta aos estudantes 98 (noventa e oito) 

bolsas, nas modalidades de esporte, pessoa com necessidades especiais, permanência 

acadêmica, transporte, creche e didático pedagógico, as quais são distribuídas conforme 

quadro abaixo: 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PERMANÊNCIA - FEVEREIRO/2020 

BOLSA QUANTIDADE VR. UNITÁRIO TOTAL 

Esporte 4 R$ 400,00 R$ 1.600,00 

PNE 1 R$ 340,00 R$ 340,00 

Permanência Acadêmica 42 R$ 400,00 R$ 16.800,00 

Transporte 12 R$ 230,00 R$ 2.760,00 

Creche 4 R$ 230,00 R$ 920,00 

Didático Pedagógico 35 R$ 280,00 R$ 9.800,00 

TOTAL R$ 32.220,00 

 

A infraestrutura do Campus é formada por: Letreiro de Acesso, Pavimentação de 

Acesso/Saída, Canteiro Canteiro de Acesso/Saída, Muro Principal, Guarita Principal, 

Subestação de Força, Prédio Administrativo, Biblioteca, Centro de Convivência, onde fica 

localizada a sala do Diretório Central dos Estudantes (DCE), Restaurante Universitário, 

Almoxarifado, Galpão de Transportes, Caixa D’água, Central de Aulas I, II e III, Usina 

Fotovoltaica, Bloco de Laboratórios I e II, Bloco de Professores I e II, Estação de 

Tratamento de Águas e Esgoto, Pavimentação das Vias Intramuros, Guarita da Vila 

Acadêmica, Vila Masculina e Vila Feminina e Pavimentação de Acesso à Vila. 

No que diz respeito ao orçamento destinado ao campus, a Matriz de Custeio de 

Diárias e Passagens de 2019 destinou recursos na ordem de R$ 75.337,00 (setenta e cinco 

mil trezentos e trinta e sete reais). Já a Matriz de Custeio de Materiais, Serviços e 

Transportes os fixou no montante de R$ 66.234,00 (sessenta e seis mil duzentos e trinta 

e quatro reais). 
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Diante deste panorama, entendemos a necessidade de uma gestão colaborativa, 

participativa e democrática, visto que apenas em conjunto, na diversidade de ideias, 

olhares distintos e profissionais qualificados podemos avançar na construção e realização 

de nossa missão. 
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3 DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 

 

 Esta seção do plano de gestão visa a sistematizar o resultado de diálogos 

empreendidos com a comunidade universitária durante o processo de viabilização de 

nossa chapa. Entedemos que somente uma boa sondagem das demandas pode nos levar 

à compreensão dos anseios urgentes dos segmentos que fazem o campus Caraúbas. Não 

queremos aqui desvalorizar ou desqualificar o trabalho realizado por gestões anteriores, 

pois reconhecemos o avanço na consolidação do campus Caraúbas como um centro de 

referência em ensino, pesquisa e extensão, mesmo diante de todas as dificuldades. 

Contudo, há sempre lacunas, sobre as quais nos debruçamos neste momento.  

 As primeiras conversas revelaram, inicialmente, uma significativa insatisfação com 

a burocracia na operacionalização dos processos administrativos do campus.  Some-se a 

isso, o fato de que os instrumentos de gestão democrática se demonstram módicos, 

contribuindo para recorrentes relatos de insatisfação com a tomada de decisões. 

A consulta feita à comunidade aponta ainda a necessidade de atenção às questões 

relativas à qualificação dos servidores técnico-administrativos e docentes, bem como aos 

mecanismos de acesso e assimilação dos procedimentos institucionais por toda a 

comunidade universitária. 

Também foram encontradas deficiências estruturais que reverberam nas condições 

de trabalho, permanência e qualidade de vida de todos os agentes universitários, 

consubstanciadas na ausência de espaços adequados de convivência e descanso. Além 

disso, uma inadequação no sistema elétrico causa frequentes quedas de energia em todo 

o campus, implicando em eventuais suspensões temporárias das atividades. Há ainda 

relevante demanda por otimização do atendimento dos chamados de manutenção. 
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Percebemos também significativa insatisfação com os serviços prestados no 

âmbito dos contratos de concessão (Restaurante Universitário, Cantina e Fotocopiadora). 

O suprimento material do campus padece de frequentes descontinuações, submetendo 

toda a comunidade à falta de itens básicos, como materiais de expediente, limpeza e 

higiene. 

No campo acadêmico, diagnosticamos índices alarmantes de retenção e evasão. 

Segundo dados extraído do SIGAA, no semestre de 2019.2, foram registrados 400 

(quatrocentos) trancamentos e 308 (trezentos e oito) cancelamentos de matrículas, 

distribuídos conforme quadro a seguir: 

EVASÃO - CAMPUS CARAÚBAS - 2019.2 

Curso Trancamentos Cancelamentos 

Eng. Civil 18 4 

Eng. Mecânica 6 2 

Eng. Elétrica 13 8 

CeT Noturno 95 52 

CeT Integral 165 163 

Letras Libras 24 20 

Letras Inglês 15 40 

Letras Português 64 19 

Total 400 308 

 

Verificamos ainda a escassez de incentivo à inovação e à produção técnico-

científica, bem como uma tênue relação entre a universidade e a comunidade em que está 

inserida. 

Diante de todos estes desafios, desenvolvemos a muitas mãos o presente plano de 

gestão, estruturado sobre os anseios mais emergentes da comunidade universitária, a 

partir de valores comuns e dotado de diretrizes e objetivos verdadeiramente realizáveis no 

contexto de restrição orçamentária que vivemos. 
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4 MISSÃO DA GESTÃO 

 

Contribuir para a construção, potencialização e socialização do conhecimento, 

individual e socialmente emancipador, que compatibilize o rigor técnico-científico e o 

pensamento crítico e que seja dotado de significativa utilidade ao desenvolvimento 

sustentável da sociedade e à formação integral dos sujeitos, por meio de um ambiente 

estruturalmente adequado, administrativamente eficiente, academicamente inovador e 

humanamente equilibrado. 
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5 VISÃO DA GESTÃO 

 

Consolidar o campus de Caraúbas como referência científico-educacional no 

semiárido potiguar e como paradigma de emancipação dos indivíduos que a compõem e 

da comunidade que ela integra, até o ano 2024. 
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6 VALORES DA GESTÃO 

 

 

♀ Valorização da universidade pública, gratuita e de qualidade como direito 

fundamental do cidadão e como propulsora da transformação social; 

 

♀ Democracia e apreço pela liberdade de expressão como valor imprescindível para o 

bom convívio e para a resolução de conflitos;  

 

♀ Equidade e paridade entre os diversos segmentos da Universidade, na tomada de 

decisões pertinentes a toda a comunidade universitária; 

 

♀ Fortalecimento e desenvolvimento da autonomia universitária, da comunidade 

acadêmico-científica e da comunidade local; 

 

♀ Eficiência na oferta dos serviços e dos recursos materiais e imateriais; 

 

♀ Aperfeiçoamento e continuidade dos serviços ofertados e do atendimento à 

comunidade acadêmica;  

 

♀ Humanização como um princípio político-pedagógico basilar no desenvolvimento 

das atividades gerais do campus Caraúbas; 

 

♀ Inovação no fortalecimento dos projetos de ensino, pesquisa, extensão e cultura; 

 

♀ Incentivo à qualificação profissional de docentes e técnicos-administrativos e à 

assistência e permanência estudantil; 

 

♀ Respeito ao outro, às diferenças e aos princípios estatutários e regimentais da 

instituição; 

 

♀ Transparência, ética e justiça em todas as ações e decisões referentes à gestão. 
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7 DIRETRIZES 

 

♀ Expansão da qualificação da formação profissional dos servidores; 

 

♀ Fortalecimento da Política de Internacionalização no campus de Caraúbas, 

incentivando intercâmbios e ações de cooperação com instituições estrangeiras e 

mobilização estudantil de acordo com as possibilidades da Ufersa; 

 

♀ Fortalecimento dos projetos, ações e atividades de extensão que promovam 

impacto e desenvolvimento social para Caraúbas e cidades circunvizinhas; 

 

♀ Apoio às ações de inclusão dos discentes, contribuindo para a continuidade de seus 

estudos; 

 

♀ Desenvolvimento de uma política cultural para o campus de Caraúbas; 

 

♀ Fortalecimento da comunicação e das interações entre os servidores a fim de 

melhorar as atividades profissionais e a qualidade de vida dos servidores do 

campus de Caraúbas; 

 

♀ Melhoria da infraestrutura do campus de Caraúbas, com atenção específica dos 

espaços de ensino-aprendizagem e convivência; 

 

♀ Combate à retenção e evasão nos cursos de graduação; 

 

♀ Desburocratizar os procedimentos administrativos; 

 

♀ Estimular a participação da comunidade universitária nas decisões institucionais. 
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8 OBJETIVOS E AÇÕES PROPOSTAS 

 

Colocadas a missão, os valores e as diretrizes deste projeto de gestão, cuja 

proposta vislumbra a construção de um campus plural, do tamanho dos nossos sonhos, é 

hora de falar de objetivos e ações concretas, pensadas coletivamente diante de um amplo 

diálogo com os diversos segmentos do campus: discentes, docentes e técnicos 

administrativos. Nossas propostas contemplam 7 (sete) eixos estruturantes da gestão: 

planejamento e administração; permanência e assistência estudantil; qualidade de vida; 

ensino, pesquisa, extensão e cultura; inclusão e acessibilidade; infraestrutura e 

articulação política; e são fruto da escuta atenta e do olhar comprometido com o 

crescimento do campus Caraúbas. 

 

8.1 Planejamento e administração 

♀ Construção do Plano de Desenvolvimento Institucional do Campus 

Caraúbas:  traçar os objetivos, metas e estratégias anuais da gestão do campus, 

em articulação com os setores acadêmicos e administrativos do Campus, 

instâncias superiores (Conselhos Superiores, Reitoria, Pró-Reitorias, Comissões, 

Coordenações, etc) bem como em consonância com os objetivos do Plano de 

Desenvolvimento Institucional da Ufersa.  

♀ Comissão de Acompanhamento de Gestão: designar por meio de portaria 

comissão composta por 6 (seis) membros (dois discentes, dois técnicos e dois 

docentes), indicados por suas entidades representativas, para aconselhamento, 

acompanhamento e fiscalização do exercício das atribuições administrativas 

exclusivas da direção.  
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♀ Reuniões Administrativas e Acadêmicas: realizar semestralmente reuniões 

administrativas gerais e reuniões acadêmicas para orientar a equipe, padronizar 

procedimentos, estabelecer protocolos e discutir questões relevantes.  

♀ Orçamento participativo: disponibilizar formulário eletrônico por meio do qual a 

comunidade acadêmica possa opinar sobre o planejamento e destinação do 

orçamento do Campus de Caraúbas. 

♀ Fiscalização coletiva: integrar as empresas juniores e os corpos docente e 

discente na fiscalização e acompanhamento dos contratos que envolvam suas 

áreas de competências. 

♀ Fiscal Eletrônico: disponibilizar canal eletrônico permanente para contato direto 

da comunidade universitária com os fiscais setoriais de contrato, a fim de que 

sejam registrados os elogios e as reclamações quanto aos serviços prestados por 

empresas terceirizadas, e encaminhadas as providências administrativas cabíveis.  

♀ Avaliação coletiva: criar espaços e estratégias de avaliação semestral dos 

serviços setoriais para identificar sugestões de aprimoramento da oferta. 

♀ Fortalecimento das Coordenações: ampliar a atuação das coordenações de 

planejamento, graduação, pesquisa e extensão e cultura, estabelecendo metas e 

ações anuais. 

♀ Fórum Permanente dos Cursos de Graduação: espaço dialógico e propositivo 

para diagnosticar e encaminhar sugestões para resolução de problemas, 

individuais e coletivos, referentes aos cursos de graduação. 

♀ Racionalização e mapeamento dos processos: designar comissão de 

desburocratização, composta por 3 (três) servidores técnicos e docentes, que será 

responsável por mapear os processos administrativos e acadêmicos 

operacionalizados nos campus, elaborando os respectivos fluxogramas e check-

lists e os disponibilizando em portal eletrônico de fácil acesso. 
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♀ Reestruturação e atualização permanente das informações 

disponibilizadas no site institucional: tornar o site institucional do Campus 

Caraúbas um portal que sistematiza todos os serviços e informações relevantes 

para toda a comunidade universitária e externa.  

♀ E aí, Ufersa? (Whatsapp): disponibilizar um contato de WhatsApp por meio do 

qual a comunidade possa informar demandas gerais de infraestrutura. 

♀ Planejamento de consumo: elaborar o planejamento de consumo anual do 

material de almoxarifado, assim como realizar o acompanhamento, avaliação e 

consequente revisão do plano, a fim de que sejam melhor distribuídos os recursos 

em todas as unidades do campus e o redimensionamento do consumo. 

♀ Calendários de atividades: estabelecer calendários anuais de atividades 

acadêmicas e administrativas setoriais e gerais, por meio dos quais se possa prever 

e planejar a realização de eventos e atividades de rotina da instituição. 

♀ Revisão dos planos de trabalho: readequação dos planos de trabalho individuais 

e por meio da criação de grupos de trabalho em cada coordenação ou 

departamento. 

♀ Semana de integração para servidores técnicos administrativos: instituir, 

uma vez por semestre, uma semana integrativa a fim de identificar as demandas, 

discutir problemáticas relacionadas ao melhoramento dos serviços ofertados e da 

qualidade de vida dos servidores técnicos. 

♀ Cursos de capacitação: buscar junto ao Campus Central cursos para atualização, 

dos servidores (docentes e técnicos) dos diversos setores do Campus, quanto a 

novos procedimentos da instituição como também sobre novos entendimentos da 

legislação em vigor; 

♀ Manual de redação oficial: desenvolver um manual de redação oficial para 

padronização dos documentos institucionais do campus. 
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8.2 Permanência e Assistência Estudantil 

♀ Estruturação do espaço de convivência e descanso dos estudantes: criar 

espaços de socialização e descanso para os estudantes, garantindo estrutura 

mínima para o que o discente possa permanecer na instituição por turnos longos 

de atividades.  

♀ Espaço de escuta ao estudante: criar um espaço para ajudar na resolução de 

conflitos e dificuldades referentes às questões pedagógicas e estruturais dos 

cursos, com o objetivo de mediar e resolver situações que possam culminar em 

evasão ou mesmo perda de interesse pelo curso. 

♀ Semana de ambientação: instituir a semana de ambientação dos discentes 

ingressantes, com o intuito de apresentar-lhes a instituição, as dependências do 

campus, os serviços ofertados, os cursos e promover práticas de letramento 

acadêmico para sanar as principais dificuldades dos discentes no início da 

graduação.  

♀ Programa Mentoring Ufersa: implementar, junto à Pró-Reitoria de Graduação, o 

programa de mentoring, que consiste numa plataforma de acolhimento e suporte 

aos discentes ingressantes, envolvendo professores tutores, alunos veteranos e 

ingressantes.  

♀ Manutenção da Residência Universitária: atuar junto ao Diretório Central dos 

Estudantes (DCE) e aos demais órgãos de representação estudantil no 

mapeamento das demandas da Residência Universitária e buscar a melhoria 

constante das instalações e do funcionamento desse espaço.  

♀ Acompanhamento do Restaurante Universitário: avaliar continuamente a 

qualidade dos serviços ofertados e buscar a ampliação das refeições do 

Restaurante Universitário, em atendimento às demandas da comunidade 

universitária; 
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♀ Plano de Assistência Estudantil: instituir uma política permanente de ações de 

apoio e de assistência estudantil, ampliando a participação dos setores 

diretamente ligados a este tema na rotina do corpo discentes e lutar pela ampliação 

da verba destinada ao Plano de Assistência Estudantil, possibilitando a conquista 

de um maior número de auxílios e bolsas para discentes em situação de 

vulnerabilidade social. 

♀ Acompanhamento didático-pedagógico: ampliar as estratégias de 

acompanhamento didático e pedagógico dos discentes de graduação do campus 

Caraúbas, junto às coordenações de curso e dos setores ligados à vida estudantil, 

buscando minimizar os índices de retenção e evasão nos cursos.  

 

8.3 Qualidade de vida  

♀ Brinquedoteca: organização de um espaço lúdico destinado aos filhos/as de 

servidores e estudantes da graduação. A ideia é que a brinquedoteca funcione 

como um projeto de humanização e qualidade de vida, coordenado por um/a 

servidor/a com a presença de bolsistas de apoio permanência. 

♀ Sala de descanso dos servidores: estruturação de sala para descanso dos 

servidores que permanecem no campus durante o intervalo intrajornada, por meio 

de parcerias com as associações de representação das categorias. 

♀ Apoio às atividades esportivas e recreativas: estimular e consolidar atividades 

relacionadas ao cuidado e saúde dos servidores e discentes. 

♀ Ambientes de convivência: estruturar ambientes de convivência em parceria com 

as entidades representativas das categorias. 
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8.4 Ensino, pesquisa, extensão e cultura 

♀ Política de Formação Continuada do Centro Multidisciplinar de Caraúbas: 

instituir uma política contínua de formação do corpo docente do campus Caraúbas, 

propiciando oportunidades de qualificação aos servidores e de aprimoramento da 

prática docente.  

♀ Semana de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação: anualmente, organizar 

um evento de socialização dos projetos realizados no âmbito dos cursos de 

graduação do campus Caraúbas, proporcionando o diálogo com a comunidade 

externa e possibilitando a apresentação dos cursos de graduação a esse público. 

♀ Cursos de idiomas: possibilitar a oferta de cursos de inglês e Língua Brasileira de 

Sinais (LIBRAS) por meio do Centro de Línguas do Semiárido, à comunidade interna 

e externa. 

♀ Incentivo financeiro e estrutural para o desenvolvimento de ações de 

extensão universitária e de pesquisas científicas: criar editais de 

financiamento interno de projetos de ensino, pesquisa e extensão e cultura, como 

forma de ampliar a produção técnico-científica dos servidores e discentes do 

campus. 

♀ Semana Pedagógica para servidores docentes: instituir a cada início de 

semestre uma Semana Pedagógica, a fim de desenvolver ações integrativas entre 

os docentes nas quais possam discutir aspectos relacionados às práticas 

pedagógicas, com temáticas como avaliação, didáticas diferenciadas, metodologias 

ativas, evasão, dentre outros. Esse momento é pensado também como um espaço 

coletivo de trocas e escuta entre gestão e docentes. 

♀ Metas acadêmicas, de qualificação, de publicação e produção científica: 

estabelecer, por meio dos colegiados departamentais, metas coletivas de 
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qualificação, publicação e produção científica, incentivadas por meio de 

premiações conferidas anualmente em evento científico geral do Campus.  

♀ Incentivo à participação em eventos científicos: fomentar a participação de 

servidores técnicos administrativos, docentes e discentes em eventos científicos 

para a produção e socialização do conhecimento produzido no campus Caraúbas. 

♀ Concursos de projetos de inovação e impacto social: realizar concurso anual 

de projetos técnicos nas áreas de conhecimento dos cursos de graduação do 

campus Caraúbas que favoreçam à inovação e o impacto social na comunidade 

externa do campus. 

♀ Fortalecimento dos projetos de ensino e ações de melhoria do ensino da 

graduação (AEMEG): incentivar a elaboração de projetos de ensino que visem à 

melhoria dos cursos de graduação, a fim de combater a retenção e evasão nos 

cursos e de contribuir com a melhoria do rendimento acadêmico. 

♀ Incentivo à proposição de programas de pós-graduação stricto sensu 

(acadêmicos ou profissionais): estimular a atuação dos docentes em nível de 

pós-graduação a partir da criação de cursos de mestrado e, em longo prazo, 

doutorado em áreas estratégias para o desenvolvimento local e regional, conforme 

as potencialidades do corpo docente do campus Caraúbas. 

♀ Criação e articulação de grupos de pesquisa e proposição de projetos de 

pesquisa nos editais de financiamento: fortalecer os grupos de pesquisa 

existentes no campus Caraúbas, incentivar a formação de novos grupos  e fomentar 

a participação dos docentes pesquisadores nos editais de financiamento externo 

da PROPPG, agências de fomento, CAPES, CNPq, entre outros. 

♀ Parcerias com instituições de ensino e pesquisa nacionais e internacionais: 

estimular a busca por acordos de cooperação com instituições de ensino e pesquisa 

para fortalecimento dos grupos de pesquisa do campus e para consolidação da 

política de internacionalização da Ufersa. 
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♀ Política cultural do campus: realizar mensalmente intervalos culturais, com 

shows artísticos, apresentações teatrais, saraus de poesia e literatura e exposições 

fotográficas.  

♀ Criação de grupos culturais e esportivos: incentivar a criação de grupos de 

música, dança, teatro, literatura, esportes, etc.  

♀ Criação de uma política editorial do campus Caraúbas: com o objetivo de 

democratizar o acesso e consumo da produção científica e cultural dos do campus, 

criar um periódico para a divulgação da produção científica de servidores e 

discentes. 

 

8.5 Inclusão e acessibilidade 

♀ Mapeamento das demandas e acompanhamento de ações de inclusão e 

acessibilidade: designar comissão composta por dois estudantes, um técnico e 

um docente para acompanhamento da inclusão e acessibilidade dos estudantes 

com deficiência do campus de Caraúbas; 

♀ Vídeo-procedimentos e audiodescritores: disponibilizar vídeos que traduzem os 

procedimentos administrativos e acadêmicos para a Língua Brasileira de Sinais e 

audiodescritores e tornar acessíveis todos os meios de comunicação oficial do 

campus Caraúbas; 

♀ Serviço de tradutores/intérpretes de Libras: disponibilizar cronograma semanal 

das atividades desses servidores para o melhor atendimento às demandas 

acadêmicas e administrativas do campus, assim como buscar a contratação de 

novos profissionais para atender às demandas; 

♀ Tradução de material didático: buscar junto à Coordenação de Ações 

afirmativas e Diversidade e Inclusão Social a criação de um núcleo de tradução de 
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materiais didáticos utilizados nas disciplinas da graduação para a Língua Brasileira 

de Sinais como forma de apoiar a difusão de conhecimento em Libras. 

 

8.6 Infraestrutura 

♀ Pavimentação asfáltica das vias intramuros: buscar os recursos necessários 

para pavimentar as vias do campus; 

♀ Readequação da rede elétrica: viabilizar as adequações necessárias do sistema 

interno de transmissão elétrica, de modo a solucionar as frequentes quedas de 

energia no campus; 

♀ Reorganização dos espaços: estudar a ocupação dos espaços físicos do campus 

Caraúbas e promover uma reorganização, no intuito de atender a demandas 

urgentes como a salas de chefia, e a copa nos blocos de laboratório, entre outras. 

♀ Estabelecimento de regras para uso adequado dos espaços físicos da 

instituição: promover uma campanha de conscientização do uso eficiente dos 

espaços físicos, propondo acordos de convivência para a boa utilização desses 

ambientes. 

♀ Projeto de arborização do campus: investir na arborização do campus, com 

plantas nativas e frutíferas, como forma de diminuir os impactos do clima semiárido 

e de promover a educação ambiental. 

♀ Sinalização das vias, prédios e estacionamentos do campus: investir na 

atualização da sinalização das vias do campus Caraúbas, a fim de melhorar a 

acessibilidade nos espaços internos. 

♀ Projeto de reutilização da água: ver a viabilidade de um projeto de reuso da 

água para as atividades de limpeza e manutenção. 
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♀ Instalação de bebedouro no Centro de Convivência (CC): realizar as 

adequações necessárias para viabilizar a instalação de bebedouro no CC. 

 

8.7 Articulação política 

♀ Centros acadêmicos: Incentivar a organização de centros acadêmicos de 

representação estudantil, disponibilizando ao Diretório Central dos(das) 

Estudantes os instrumentos necessários para a realização de eventos de 

mobilização estudantil. 

♀ Ações afirmativas e diversidade: criar ações de combate a qualquer forma de 

preconceito no âmbito do campus Caraúbas, assim como acolher as vítimas de 

qualquer forma de discriminação e tratar administrativamente qualquer episódio 

dessa natureza, encaminhando as sanções cabíveis. 

♀ Traslado e segurança: solicitar das autoridades estaduais o estabelecimento de 

uma rotina de recuperação asfáltica e de patrulhamento das rodovias que dão 

acesso ao Campus; 

♀ Rodovia universitária: lutar permanentemente pelo recapeamento asfáltico da 

RN-117, que liga Mossoró a Caraúbas, enviando ofícios ao Departamento de 

Estradas e Rodagem e agendando audiências com deputados estaduais e com a 

Governadora, mediante articulação com as prefeituras dos municípios trasladados 

por esta rodovia; 

♀ Mobilização anti-lixão: promover eventos, audiências públicas e adotar medidas 

sociais cabíveis (abaixo assinado, representação ao Ministério Público, 

representação à Câmara Municipal, Proposição de Ação Popular etc) para 

readequação da política municipal de destinação de resíduos sólidos 
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♀ Diálogo com os serviços de saúde do município para atendimento do corpo 

universitário: buscar junto aos serviços de saúde do município um 

acompanhamento da comunidade universitária no que se refere à atenção básica 

de saúde e as campanhas de conscientização, a exemplo do que ocorre com o 

Programa Saúde na Escola (PSE).  

♀ Consolidação das Empresas Juniores: articular junto à sociedade civil o apoio 

necessário ao registro e atuação das Empresas Juniores do campus, fortalecendo 

o movimento de empreendedorismo juvenil.  
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9 PROSPECÇÃO DA GESTÃO 

QUADRIÊNIO 2020-2024 

De abril de 2020 a abril de 2021 Preparação 

Designações e ordens de serviço 

Elaboração de Estudos e Relatórios 

Levantamento de necessidades 

Elaboração de projetos 

De abril de 2021 a abril de 2023 Execução 

Implementação de projetos 

Realização de eventos 

Registro de resultados 

De abril de 2022 a abril de 2023 Avaliação 

Revisão das designações 

Avaliação projetos e resultados 

Desenvolvimento de soluções 

De abril de 2023 a abril de 2024 Revisão 
Implementação das soluções 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

CONCLUSÃO 

“Quando se sonha sozinho é apenas um sonho. 

Quando se sonha juntos é o começo da realidade”. 

Cervantes. 

 À guisa de conclusão, se é que este plano se encerra aqui, gostaríamos de deixar 

claro de que este não é um Plano de Gestão concluído, fechado e finalizado. Pelo modelo 

de gestão que assumimos seria uma atitude paradoxal. Este é um Plano de Gestão, que 

está sendo “gestado”, em desenvolvimento, aberto ao diálogo, às críticas para o 

aperfeiçoamento e inserção ou retirada de pontos que não contemplem demandas do 

Campus de Caraúbas. 

 Em segundo lugar, pesa o fato de que compormos uma chapa com a presença de 

duas mulheres, uma servidora docente e uma servidora técnico-administrativa aponta para 

uma importante democratização da gestão do Campus de Caraúbas. É um momento de 

nossa história que se apresenta como inovador, desafiador, diante de todos os ataques 

que a universidade pública brasileira tem sofrido, que exige de nós coragem, altivez, força 

e união, respeitando as diferenças que nos tornam humanos. 

 Propomos a inovação, a participação, a colaboração e a democratização como 

definidoras da chapa Simone & Dalva, para a construção de um campus do tamanho dos 

nossos sonhos. Embora saibamos que a palavra sonho, remete-nos à utopia, o que seria 

de nós sem ela? Convidamos, assim, a cada um de vocês que desejem tornar esse sonho 

realidade a vir contribuir, somar e ajudar na construção dessa nova página da história do 

Campus de Caraúbas e da Universidade Federal Rural do Semi-Árido. 

Simone Maria da Rocha 

Candidata à Direção do Campus de Caraúbas/UFERSA 

 

Dalvanira Brito Rodrigues 

Candidata à Vice-Direção do Campus de Caraúbas/UFERSA 
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