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Conforme edital, publicado pelas entidades, Sindicato dos Servidores 
dos Trabalhadores em Educação de Ensino Superior do Rio Grande do 
Norte – Sintest/RN, Diretório Central dos Estudantes – DCE e Associação 
dos Servidores da Ufersa – Assufersa, que instaura o processo de con-
sulta para o cargo de Diretor(a) e Vice-Diretor(a) do Campus Caraúbas 
da Universidade Federal Rural do Semi-Árido, apresento o Plano de 
Gestão referente a nossa candidatura a Direção e Vice Direção do Cam-
pus Caraúbas da Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA.
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APRESENTAÇÃO

Este plano de gestão apresenta, de forma objetiva e sucinta, algumas 
propostas da nossa chapa para a gestão do Campus Caraúbas da UFERSA, 
para o período 2020-2024.

É importante destacar que se trata de uma proposta e que, como tal, será 
aperfeiçoada através de discussões coletivas, pela comunidade universitária. 
Acreditamos que por meio de uma gestão participativa e democrática e que atenda 
os princípios da eficiência, transparência, impessoalidade e com responsabilidade 
social poderemos promover o desenvolvimento institucional do nosso campus. 

•	HUDSON	PACHECO	PINHEIRO – Candidato a Diretor
É graduado pela UFC em Licenciatura em Física (2005), com mestrado e 

doutorado em Física obtidos em 2009 e 2014 respectivamente, ambos pela 
UFC. É professor do curso Interdisciplinar de Ciência e Tecnologia da UFERSA 
Caraúbas desde março de 2013 e do Mestrado Nacional Profissional em En-
sino de Física desde agosto de 2018. Já atuou como conselheiro do CONSUNI 
(2015 – 2019) e está como conselheiro do CONSEPE e do CONSAD. Há 

três anos está como coordenador do curso Interdisciplinar de Ciência e 
Tecnologia da UFERSA Caraúbas, presidente do colegiado do curso, 
do núcleo docente estruturante e como conselheiro do centro de 
Caraúbas. É membro suplente da Comissão de Avaliação Docente 
– CAD e já atuou na Comissão Própria de Avaliação – CPA e na Co-

missão de Iniciação Científica - CIC.
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•	CID	IVAN	DA	COSTA	CARVALHO	– Candidato a Vice Diretor
Graduado em Letras e Artes (2005) e mestrado em Letras (2010), 

pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN e douto-
rado em Linguística (2016) pela Universidade Federal do Ceará - UFC. 
Já atuou como professor de Língua Portuguesa nos ensinos fundamen-
tal e médio, na rede pública estadual. Sua primeira experiência como 
professor de ensino superior foi em 2007 e 2008, no Programa de For-
mação Profissional para a Educação Básica - PROFORMAÇÃO, min-
istrando as disciplinas de Estilística, Literatura Brasileira, Literatura 
Potiguar e Ensino da Arte. Hoje, é professor adjunto da UFERSA desde 
2010, onde ministro a disciplina de Fonética e fonologia da Língua 
Portuguesa e Prática Pedagógica Programa II, no curso Licenciatura 
Letras Português, no campus de Caraúbas; e professor-colaborador do 
Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem - PPCL - na 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN, no qual de-
senvolve pesquisa na área de Sociolinguística quantitativa. Coordena 
o Grupo de Pesquisa em Linguística Computacional - GELC - no qual 
pesquisa sobre as variações fonéticas do Nordeste e desenvolvemos 
sistemas voltados à transcrição fonética das variedades linguís-
ticas nordestinas e à fonológica do Português Brasileiro (PB). 
Atualmente está na Chefia do Departamento de Linguagens e 
Ciências Humanas - DLCH
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ENSINO

Proposta: Criar o ‘Núcleo de Apoio Docente’.
Justificativa: O Núcleo Apoio Docente será um centro que reúne políticas 

direcionadas ao professor visando o aperfeiçoamento da prática docente. Este nú-
cleo pode desenvolver medidas para o aprimoramento das práticas pedagógicas 
adotadas pela Instituição; a criação de manuais acadêmicos (a fim de orientar as 
atividades acadêmicos e a reunião das resoluções que afetam diretamente a práti-
ca docente, etc);  a elaboração de cursos para cuidar da saúde docente (vídeo 
aulas sobre aquecimento vocal, por exemplo), entre outras práticas docentes.

Proposta: Criar o ‘Núcleo de Apoio Discente’.
Justificativa: O Núcleo Apoio Discente será um centro que reúne políticas dire-

cionadas ao aluno. Terá a finalidade de identificar e diagnosticar problemas que en-
volvam a comunidade estudantil. Este Núcleo terá o caráter orientador e consultivo.

Proposta: Facilitar o estudo em grupo e adotar projetos de tutoria como, 
por exemplo, o “Mentoring UFERSA”.

Justificativa: Os estudantes da UFERSA tem o ótimo hábito de estudar 
em grupo. Entretanto, a permissão do uso das salas de aula fora dos horários 
normais das disciplinas tem sido dificultada devido à preocupação com a in-
fraestrutura da Instituição. Este problema poderia ser contornado instalando 

quadros-brancos no centro de convivência e nas salas de estudo coletivo que 
ficam na biblioteca do Campus.

Há também o problema da evasão que pode ser combatido com 
programas de tutoria nos quais professores, estudantes veteranos e 

ingressantes atuam para promover uma melhor adaptação e inte-
gração dos discentes ao ambiente universitário.

Proposta: Acompanhar e avaliar as necessidades dos 
alunos amparados pelo Plano Nacional de Assistência Es-
tudantil - PNAES.

Justificativa: O PNAES apoia a permanência de es-
tudantes de baixa renda matriculados em cursos de 

graduação presencial das instituições federais de ensi-
no superior e oferece assistência à moradia estudan-
til, alimentação, transporte, à saúde, inclusão digi-
tal, cultura, esporte, creche e apoio pedagógico. 

As ações são executadas pela própria instituição 
de ensino, que deve acompanhar e avaliar o 
desenvolvimento do programa.
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PESQUISA

Proposta: Incentivar ideias que busquem a verticalização do ensino, ou 
seja, a criação de cursos de Pós-Graduação.

Justificativa: Como bem nos lembra a Lei N° 9.394,  que trata das diretriz-
es e bases da educação nacional, o papel da Universidade é gerar conhecimento 
por meio da pesquisa e o desenvolvimento das diversas áreas do conhecimento. 
Nada auxilia mais o surgimento de grupos de pesquisa do que os cursos de Pós 
Graduação. Vale lembrar que os títulos de Mestre e de Doutor só são obtidos 
por meio da pesquisa.

Desta forma, buscaremos meios para promover a criação de cursos de Pós-
Graduação no Campus de Caraúbas.

Proposta: Facilitar a criação de grupos de pesquisa.
Justificativa: A ambição da Universidade deve ser a pesquisa. A Instituição 

precisa facilitar a interação de seus pesquisadores com outros grupos. A UFER-
SA deve manter um ciclo de palestras acadêmicas, a comunidade da UFERSA 
tem que ser exposta a novas formas de pensar, a conteúdos de diferem do pré-
estabelecido pelas ementas das disciplinas. 

Proposta: Buscar, junto à administração superior da Instituição, recursos 
financeiros	para	que	os	docentes,	técnicos	administrativos	e	discentes	possam	
participar	de	eventos	científicos,	de	capacitação	e	qualificação.	

Justificativa: A Instituição tem que mostrar o que produz e tem que 
buscar os procedimentos e técnicas mais atuais para a evolução e atu-
alização de conhecimentos de sua comunidade para a realização de 
seus trabalhos. 

A participação em congressos/eventos científicos; a par-
ticipação em capacitações externas (que não são atendidas 
pela matriz da UFERSA); a busca por qualificação são ações 
importantíssimas para o crescimento e valorização dos pro-
fessores/técnicos/alunos da Instituição.

Proposta: Buscar, junto à administração supe-
rior da Instituição, a maior quantidade possível 
de professores substitutos. Com isso, abriríamos 
mais	vagas	no	plano	de	qualificação	para	nos-
sos docentes concluírem suas respectivas for-
mações.

Justificativa: Quando a Instituição é 
avaliada pelos MEC ou outros órgãos de 
fomento e classificação, um dos princi-
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pais itens analisados é a titulação de seus docentes. Quanto mais 
docentes doutores tivermos, mais poderemos investir em pesquisa, 

em geração de conhecimento, que é o papel primordial da Universi-
dade.

Proposta: Buscar,	junto	à	administração	superior	da	Instituição,	e	através	
de projetos de pesquisa agregados aos docentes, recursos para a criação de 
espaços físicos, aquisição de maquinário, etc; destinados à pesquisa cientí-
fica.

Justificativa: Uma vez que a Instituição tenha solidificado em seu cotidiano 
a busca pelo conhecimento e pela inovação, se faz necessário ter instrumentos 
e métodos para garantir o pioneirismo dos grupos de pesquisa da UFERSA.

Proposta: Formação de parcerias para a formação dos docentes e dos 
técnicos	–	DINTER.

A UFERSA sempre promoveu o incentivo a formação de parcerias para a 
formação dos professores e dos técnicos. Nesse sentido, buscaremos parcerias 
para a viabilização da formação dos docentes e dos técnicos da UFERSA em 
nível de pós-graduação stricto sensu no país, promovendo a produção acadêmi-
ca no campus e o fortalecendo do desenvolvimento local e regional.
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EXTENSÃO

Proposta: Medidas de acesso à cultura e integração da comunidade Ufer-
siana.

Justificativa: Apesar de ser volta à pesquisa, ao desenvolvimento das áreas 
do conhecimento e a formação de profissionais de nível superior, a Universidade 
não pode ignorar o seu papel na formação do cidadão e de sua formação cul-
tural. Os costumes, a música, a arte e, principalmente, o modo de agir e pen-
sar compõem parte da cultura de um povo e devem ser preservados para que 
nunca se perca a singularidade do coletivo em questão. Muitas Universidades 
do país possuem atualmente mostras culturais, festivais de música, recitais, 
espetáculos de dança, etc. Por estarmos longe demais dos espaços e instrumen-
tos culturais, temos que buscar parcerias e projetos que possibilitem a nossa 
comunidade acesso a cultura.

Proposta: Apoiar a criação e manutenção de empresas juniores, de proje-
tos como o Baja e o Aerodesign e de projetos que estimulem a aplicação dos 
conhecimentos adquiridos nos cursos da UFERSA.

Justificativa: Esses projetos são de fundamental importância no amadure-
cimento profissional de nossos discentes.

Proposta: Buscar a criação de convênios com as prefeituras próximas a 
UFERSA Caraúbas.

Justificativa: O governo Federal está sempre lançando editais de fo-
mento para medidas que possam melhorar a vida nas cidades. Muitos 
municípios não participam por desconhecerem as possibilidades 
que provocariam a modernização dos seus espaços públicos. 
Partindo deste princípio e acreditando que a UFERSA Caraúbas 
têm profissionais com know-how para pensar, junto com o 
poder público, medidas para as cidades, poderíamos buscar 
a criação de convênios, seja de forma direta ou através 
da Fundação Guimarães Duque, com as prefeituras para 
buscarmos soluções viáveis para os municípios.
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ADMINISTRATIVO

Proposta: Treinamento, capacitação e reciclagem periódica para os servi-
dores.

Justificativa: Os servidores administrativos quando chegam a UFERSA não 
passam por programas de treinamento para atuarem na Instituição. Eles são, 
muitas vezes, lotados em setores sem nem conhecerem as rotinas de trabalho. 
Isso é errado. Não há como o servidor ter confiança no procedimento que está 
realizando sem ter tido treinamentos diversificados para melhor atender a co-
munidade acadêmica.

Diante da realidade enfrentada atualmente no Campus UFERSA Caraúbas, 
faz-se necessário a recapacitarão do atual corpo administrativo, a fim de que os 
servidores consigam compreender os fluxos protocolares, acadêmicos e admin-
istrativos. 

Proposta: Estruturar	o	fluxo	de	atividades.
Justificativa: O âmago da maioria dos conflitos de atendimento a comuni-

dade universitária reside na ausência de fluxos de atividades claros, atualizados 
e de fácil acesso por todos. Desta forma é gritante a urgência da criação de flux-
ogramas de atividades e manual de procedimento de rotinas administrativas.

Proposta: Adequar a Instituição as legislações institucionais e federais 
vigentes. 

Justificativa: Pode até parecer estranho, mas há alguns planos, leis 
federais, normas e métodos institucionais que a UFERSA Caraúbas não 

cumpre em sua totalidade. A maioria delas é devido à ausência de 
uma constante de atualização de seus atores e de seus atos.

Proposta: Transparência	financeira. 
Justificativa: Para que a sociedade possa fiscalizar as 

nossas ações, se faz necessário a prática da transparência 
financeira, por meio da divulgação dos balanços financeiros 
do Campus no site da Instituição, conforme determina a 

Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011.

Proposta: Criar uma política de preservação do 
patrimônio.

Justificativa: O objetivo desta medida é detectar e 
reparar, de maneira rápida e eficiente, os equipamen-

tos institucionais (prédios, pinturas, maquinário, 
etc), bem como campanhas alertando o uso 

consciente do patrimônio institucional.
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Proposta: Treinamentos de prevenção a acidentes.
Justificativa: Certas medidas que visam à segurança da comuni-

dade universitária devem sempre ser lembradas. A Lei nos obriga a pos-
suir saídas de emergência, extintores de incêndio e mobiliário ergonômico. 
Contudo, de que adianta possuir os equipamentos e não saber usá-los em 
caso de emergência? Desta forma, atuando junto com a equipe de segurança 
do trabalho da Instituição, devemos criar treinamento de combate a incêndios, 
utilização das rotas de fuga, consciência ergonômica etc.

Proposta: Estudar políticas de reutilização da água na Instituição.
Justificativa: Recentemente foi feito um estudo na UFERSA Mossoró 

mostrando que há viabilidade econômica e socioambiental para o reuso da 
água. Como a cidade de Caraúbas sofre com a escassez dos recursos hídricos, 
se torna importante a discussão sobre a água.

Assim, diante das possibilidades, será provocada a implantação de um 
sistema de tratamento de água com a finalidade utilizá-la na irrigação das áreas 
verdes da Instituição.

Proposta: Humanizar o Campus com a criação de mais jardins e o cultivo 
de mais árvores (frutíferas de preferência).

Justificativa: Apesar de ser uma medida aparentemente estática, a humani-
zação proporciona um ambiente de trabalho agradável e harmônico.

Proposta: Criação de conselhos consultivos para auxiliar a gestão na 
tomada de decisões administrativas.

Justificativa: A fim de estreitar os laços da comunidade acadêmica 
junto com a Direção do Campus, criaremos conselhos consultivos 
que facilitará o acesso à gestão, a formalização de sugestões, rec-
lamações/denúncia e críticas.

Esta ação permitirá o acesso rápido e direto com a alta 
gestão, facilitando o processo de comunicação dentro do 
Campus e a agilidade na solução de problemas.
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