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1 INTRODUÇÃO 
 

Os pilares de ensino, pesquisa e extensão na UFERSA precisam estar 

efetivamente integrados para entregar uma formação no qual a universidade cumpra 

seu papel na sociedade, transformando a região do semiárido por meio da educação. 

No entanto, existem muitos desafios político-sociais relacionadas à educação 

brasileira. Desta forma, é necessário estar mais atento às mudanças no interior das 

Instituições de Ensino Superior (IES), bem como na formação e disseminação do 

conhecimento, de forma a promover sucesso que a sociedade brasileira tanto sonha 

desde a sua independência. 

Este documento apresenta um plano de gestão que delineia as principais 

diretrizes e metas que nortearão as ações da Direção Geral, para o quadriênio 2020 

a 2024, na qual consiste em um projeto inicial, com o intuito de promover discussões 

conjuntas de forma coerente, transparente e participativa, em função do 

desenvolvimento de uma gestão baseada em valores colaborativos, onde juntos 

podemos alcançar níveis que jamais poderíamos atingir sozinhos. 

 A UFERSA é uma instituição de Ensino, Pesquisa e Extensão que tem a 

missão de formar profissionais de consciência cidadã. Este plano de gestão parte do 

princípio de uma gestão coletiva, inclusiva e participativa, estabelecendo uma agenda 

positiva visando o pleno desenvolvimento de todos. Assim, o compromisso de uma 

gestão fundamentada nos princípios de transparência, isonomia, eficiência e justiça 

social é a chave do sucesso de um serviço público de qualidade e que proporciona 

desenvolvimento tanto da comunidade acadêmica como da região o qual ela está 

inserida.  

Considerando este cenário, o plano de gestão JUNTOS SOMOS MAIS foi 

elaborado de acordo com as normas institucionais vigentes, estabelecendo como 

missão a promoção da educação profissional superior científica e tecnológica com 

base no princípio da indissociabilidade das ações de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

Assim, proporcionando a formação cidadã, inclusiva e integral do ser humano, 

considerando o desenvolvimento sustentável da sociedade pautada na inovação. 

Neste contexto, esta proposta tem o compromisso de promover a UFERSA Caraúbas 

como  instituição de referência regional em formação profissional em Educação 

(Licenciaturas), Ciência e Tecnologia (BCT e Engenharias) de forma sustentável, 

buscando benefício da sociedade, embasado nos seus valores institucionais de justiça 



 

 

social, cidadania, ética, preservação do meio ambiente, transparência, gestão 

democrática e desenvolvimento socio-economico da região do semi-arido potiguar. 

Portanto, a Direção Geral do campus Caraúbas requer um gestor ciente da 

dinâmica social local e que possua a capacidade de articulação com diversos setores 

da sociedade(comunidades locais, organizações não governamentais, movimentos 

sociais, poder público regional e outros), para que possa propiciar um ambiente 

universitário saudável, plural, harmonioso e inclusivo, o qual estudantes e 

profissionais que trabalham para universidade possam ter acesso a uma formação 

cidadã e de qualidade. Também se faz necessário que o Diretor do campus atue como 

representante da comunidade acadêmica e responsável pelo posicionamento do 

campus frente às discussões institucionais. Sendo assim, acreditamos em uma 

administração proativa, respeitando todos os membros da comunidade acadêmica, 

nos diversos setores e órgãos colegiados da instituição.  

Logo, baseado nos princípios da coletividade, impessoalidade e gestão 

democrática, apresentamos como tema da campanha: Juntos somos mais, com o 

compromisso de proporcionar a visão da educação pública gratuita e de qualidade, 

fortalecendo a vocação do nosso campus nos eixos profissionais das licenciaturas e 

o bacharelado tecnológico. Após a introdução deste plano de gestão, é com alegria e 

entusiasmo que contamos como seu apoio para construirmos uma gestão 

emancipadora, cidadã, fruto de trabalho coletivo e compromissado com o futuro. 



 

 

2.CONHECENDO MELHOR OS CANDIDATOS  
 

JACKSON DE BRITO SIMÕES - DIRETOR 

 

Graduado em Administração pela Universidade Estadual da Paraíba 

(2006), graduação Engenharia Mecânica (2006), mestrado em 

Engenharia Mecânica (2012) e doutorado em Ciência e Engenharia 

de Materiais (2016) pela Universidade Federal de Campina 

Grande/PB. Na UFERSA desde 2013, atualmente é pesquisador 

Adjunto Nível II da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), 

Caraúbas/RN atuando no Curso de Graduação em Engenharia Mecânica. Tendo 

experiência na área de Mecatrônica (Projetos Mecânicos) bem como na área de 

Materiais e Processos de Fabricação. Tendo experiência profissional em grandes 

empresas como a Fábrica de Baterias Moura e AMBEV. Atuou ainda na Agência de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) como colaborador externo na área de equipamentos 

médicos e hospitalares.  

  

OSCAR BAYARDO RAMOS LOVON - VICE-DIRETOR 

Graduação em Matemática - UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTIN (1989), mestrado em Matemática pela Universidade Federal 

de São Carlos (1997) e doutorado em Engenharia Civil (Engenharia 

de Estruturas) pela Universidade de São Paulo (2006), atuando 

principalmente nos seguintes temas: Método dos Elementos de 

Contorno, Método dos Elementos Finitos, geração de malha h-adaptativa, estruturas 

ou componentes constituídos de materiais compósitos laminados. Desde 2016 é 

representante do Conselho de Curadores da UFERSA e ainda, atua na como 

professor do Bacharelado em Ciência e Tecnologia.  

 

 

 

 



 

 

2.1 CARTA ABERTA A COMUNIDADE ACADÊMICA 
 

Prezados servidores e discentes,  

 

o que nos traz aqui hoje é o desejo de construirmos o projeto “Juntos Somos 

Mais”, e creio, que o primeiro passo é compreendermos que somos todos nós 

(docentes, técnicos, discentes e terceirizados) que formamos essa família ufersiana. 

E o que é ser família? Ser família é se alegrar com as convergências e respeitar as 

diferenças. E sempre que houver conflitos, que vença o amor, reine a paz. Pois 

dificuldades e desencontros estão presentes nas relações humanas. Isso é inevitável!  

Nosso desafio inicial, e o mais importante, é perceber que somos diferentes e 

dentro dessa instituição temos direitos iguais, mas deveres diferentes. Se 

compreendermos isso, as divergências serão diminuídas e caminharemos juntos para 

o crescimento que essa gestão propõe. Se você acredita que juntos somos mais, 

venha comigo! 

Finalizo agradecendo a atenção e o carinho de todos, meu muito obrigado, que 

nunca se esqueçam dessa frase que trago comigo de Machado de Assis: “o maior dos 

mestres é o estudo e a maior das disciplinas é o trabalho”. 

 

Jackson Simões e Oscar Bayardo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 AÇÕES PROPOSTAS  
 

 

 As informações contidas nesse tópico, diz respeito ao nosso plano de gestão, 

que baseia-se nos princípios participativos e da transparência, o qual objetiva-se 

reestruturar a atual forma de trabalho dos setores e criar uma cultura organizacional 

focada em resultados, com respeito às normas que regem o serviço público e 

cuidando daqueles que é o principal recurso de uma instituição: as pessoas. 

 A proposta deste plano de gestão referente ao quadriênio 2020-2024 tem como 

foco a consolidação e expansão das atividades realizadas no campus Caraúbas/RN 

que foi criado em 2012 e que foram bem conduzidos pelos diretores gerais: professora 

Dra. Edna Lúcia da Rocha Linhares (2012-2016) e pelo professor Dr. Daniel Freire 

Freitas Martins (2016-2020). Aproveito o espaço para parabenizar todos os 

colaboradores das gestões passadas que contribuíram com esforço e dedicação. 

Ressalta-se que as ações motivadoras das propostas não se limitarão às contidas 

neste plano de gestão, pois entendemos que o processo de gestão democrática e 

participativa o qual nos dispomos a desenvolver será naturalmente dinâmico e 

ajustado as novas ações em virtude das contribuições dos estudantes e dos 

servidores envolvidos. Desta forma, agrupou-se as ações em 5 dimensões, a saber: 

1. Gestão e Infraestrutura; 2. Ensino; 3. Pesquisa, Extensão e Inovação; 4. 

Assistência Estudantil; 5. Saúde e Bem Estar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.1 Gestão e Infraestrutura 
 

 A partir da experiência adquirida ao longo dos anos almeja-se construir uma 

gestão administrativa inovadora, alicerçada em métodos científicos, apoiando-se em 

suas ferramentas, de forma a motivar o envolvimento de todos. Dessa forma, destaca-

se as principais ações nessa dimensão: 

 Criar Conselho Interno (CI) - consiste em um conselho consultivo 

institucional voltado para o aconselhamento de tomadas de decisão 

importantes e/ou complexas em conjunto com todas as categorias da 

comunidade acadêmica. Esse CI poderá ser formado por 1 

representante de cada departamento, 1 aluno e 1 técnico administrativo 

ou outra forma que viesse a trazer transparência as decisões. 

 Criar Estatuto Interno do Campus (em obediência com o estatuto e 

regimento da Ufersa) - por meio de comissão própria para esse fim, este 

estatuto interno visa a Missão e Visão do Centro contemplando ainda 

um Organograma Organizacional onde seriam apresentadas as 

hierarquias dentro do Centro bem como os setores de apoio.   

 Descentralizar Orçamento de Custeio - de forma parcial para cada 

departamento, isso possibilitaria uma distribuição mais democrática e 

planejada dos recursos disponíveis. Aos demais servidores o acesso a 

esses recursos estaria garantido de acordo com as regras previstas para 

os investimentos de tal natureza. 

 Criar Plano Anual de Metas -  a serem cumpridas por todos os setores 

(em alinhamento as propostas da gestão) bem como o Plano 

Desenvolvimento Institucional (PDI) para o Quadriênio 2020-2024 que 

será em breve construído pela reitoria de forma conjunta com todas as 

categorias; O acompanhamento e avaliação cada meta definidas 

conjuntamente com os setores seriam avaliadas previamente de forma 

conjunta e posteriormente apreciadas pelo CC. Essas metas devem 

apresentar-se de forma quantitativa, muito embora que nos casos 

particulares pode-se apresentar metas qualitativas. Essas metas de 

gestão acadêmicas seriam definidas de forma colaborativa com as 

coordenações de curso, de forma a contemplar os anseios e 

necessidades de cada realidade, trabalhando com foco no crescimento 



 

 

e melhora de cada curso. 

 Promover e Incentivar Capacitação dos Servidores com base em 

critérios técnicos com programação e calendário anual, de forma a evitar 

que os setores fiquem sobrecarregados ou deixe de cumprir suas 

funções. 

 

 Outras ações não menos importantes são almejadas adicionalmente tais como: 

 Propiciar condições adequadas para fomentar o trabalho em equipe por 

meio de competências; 

 Incentivar, com o auxílio de ferramentas computacionais e respeitando 

a legislação, maior celeridade nos trabalhos; 

 Aperfeiçoar os fluxos dos processos administrativos observando as 

particularidades de cada setor; 

 Reestruturar novos formatos de reuniões sistemáticas e objetivas entre 

Direção-Coordenação de Curso, Direção-Departamento, Direção-

Coordenadores (Dimensão Pesquisa, extensão, assuntos comunitários 

e etc); 

 Fortalecer investimentos na aquisição de acervo bibliográfico e materiais 

de apoio às atividades docentes bem como do fluxo do apoio aos 

trabalhos do campus; 

 Estudar forma de democratizar o planejamento estratégico do campus 

buscando a manutenção e ampliação patrimonial; 

 Intensificar a comunicação e atividades entre os diversos setores do 

campus em busca da construção da excelência administrativa e 

educacional; 

 Fomentar ações voltadas para a gestão patrimonial objetivando maior 

eficiência na execução do inventário e aperfeiçoamento dos sistemas de 

controles internos; 

 Lutar pela ampliação do quadro de servidores em consonância com o 

dimensionamento do campus bem como dos cursos existentes; 

 Empenhar-se na busca contínua da excelência dos serviços meios como 

refeitório e transporte por meio de fiscalização desses serviços; 

 Viabilizar a adaptação do campus (já visualizadas com alguns setores) 



 

 

às demandas: educacionais, administrativas e de convívio, 

comprometendo-se ano após ano, a realizar as ações necessárias, 

dentro do limite orçamentário; 

 Dedicar-se na ampliação e busca por recursos, dentro do limite 

orçamentário da Ufersa, para a criação, atualização e modernização das 

instalações físicas e equipamentos dos laboratórios, tendo como ponto 

de partida as necessidades educacionais; 

 Buscar recursos externos, via Termo de Execução Descentralizada 

(TED) e/ou emenda parlamentar, para viabilizar a finalização da 

infraestrutura do campus bem como adquirir equipamentos para os 

laboratórios; 

 Realizar Encontros Administrativos com o intuito de promover a 

capacitação constante dos servidores administrativos e ainda, 

proporcionar um momento de aproximação e iteração entre os setores 

do campus; de forma ainda a criar um clima organizacional favorável ao 

bem estar coletivo; 

 Possibilitar a elaboração de cursos de curta duração voltados para a 

formação continuada dos servidores administrativos e funcionários 

terceirizados visando à melhoria dos processos e assim contribuindo 

tanto para o desenvolvimento pessoal como institucional; 

 Incentivar a participação dos servidores nos Programas e Ações 

inerentes ao programa de qualidade de saúde e bem-estar a serem 

criados; 

 Indicar cargos comissionados por competência, respeitando o 

compromisso e o profissionalismo de todos que fazem a Ufersa 

Caraúbas; 

 Realizar um estudo sobre toda a infraestrutura disponível para otimizar 

seu uso e propor a melhoria e adaptação dos espaços ao crescimento; 

 Acredita-se que com essas ações pode-se garantir uma gestão dinâmica e 

eficiente, de forma a buscar infraestrutura compatível com as demandas da 

comunidade local e acadêmica, visando ainda atender de forma transparente e 

imparcial aos anseios dos estudantes, dos servidores, dos terceirizados e 

principalmente voltada para o desenvolvimento regional é o objetivo dessa gestão. 



 

 

 Ressalta-se que, no nosso entendimento, a coletividade nas atividades se inicia 

na administração e tem como ponto relevante a habilidade em gerenciar recursos 

financeiros e principalmente humanos, priorizando a excelência organizacional. Isso 

posto, criar condições adequadas de trabalho, motivar a equipe acadêmica e fomentar 

o trabalho em equipe são alguns dos desafios de uma gestão. 

 Além disso, a partir da análise do ambiente organizacional do campus e 

identificação das potencialidades e fragilidades, serão estabelecidas estratégias 

consonantes com a realidade local. Os Setores de Administração exercem importante 

atividade meio no organograma do campus, criando condições operacionais para que 

os setores de Ensino, Pesquisa e Extensão realizem as suas atividades de forma 

efetiva.  

 

3.2 Ensino  
 

 Na dimensão ensino, um amplo diálogo entre os cursos e a comunidade serão 

indispensáveis na construção de um ensino eficiente e de qualidade. Dessa forma, 

são apresentadas propostas para promover a melhoria contínua do ensino:  

 Trabalhar os Indicadores de Ensino: traçar metas conjuntas com cada curso 

visando melhorar os indicadores de educacionais oficiais (Indicadores do MEC 

por exemplo), dentro das realidades orçamentarias do centro. 

 Criar Programa de Ações de Psicopedagógicas e Saúde (PAPS):  para os 

discentes partindo do planejamento de ações conjuntas com o setor 

Pedagógico, Assistência Estudantil e Medicina Preventiva junto a UFERSA. 

 Criar Coordenação de Estágio: que buscará uma aproximação efetiva entre 

a UFERSA Caraúbas e o setor produtivo regional viando absorver os futuros 

profissionais. Esse trabalho visa abrir oportunidades para que os nossos 

discentes tenham facilidades para se inserir mais facilmente no mercado de 

trabalho. 

 Construir Programa de Tutoria Estudantil: que irá acompanhar e orientador 

os discentes que iniciam esse novo desafio de encarar o ensino superior e 

superar as dificuldades que surgirão. 

 Trabalhar para aumentar o número de cursos no centro: por meio de estudo 

de viabilidade acredita-se poder ampliar o BCT para posterior licenciatura em 

ciências exatas e lutar por novas licenciaturas e engenharias que venham 



 

 

fortalecer a região do médio oeste potiguar; 

 Atualizar as estruturas curriculares: essa medida otimiza os recursos 

disponíveis e que podem abrir espaço para criação de novos cursos;  

 Buscar junto ao Conselho de Ensino e Extensão (CONSEPE) a criação de 

Resolução que facilite e regulamente a mobilidade.  

 Incentivar as formações pedagógicas docentes: por acreditar que a troca 

de experiência das mais diversas áreas do conhecimento é salutar para o 

crescimento profissional. Os temas propostos serão previamente discutidos 

com os docentes de forma a promover uma participação intensa de todos; 

buscando inclusive aproveitar as potencialidades presentes no nosso corpo 

docente;  

 

3.3 Pesquisa, Extensão e Inovação 
 

 As atividades de Pesquisa e Inovação compõem atribuições do planejamento 

da organização e ainda o fomento às atividades interligadas ao ensino e à extensão. 

A perspectiva de um campus gerador de conhecimento científico e tecnológico em 

paralelo com os cursos de licenciaturas presentes são importantes no 

aperfeiçoamento do ensino. Portanto, a construção de novos saberes e tecnologias 

são provenientes da gradativa evolução da pesquisa pura ou aplicada e ainda, que 

possam contribuir para a resolução de problemas da sociedade. Entende-se que as 

atividades de pesquisa e inovação devem ser participativas, críticas e solidárias, 

apresentando uma natureza multidisciplinar e favorecendo o respeito entre os 

integrantes do processo. Desta forma, as propostas para a Pesquisa e Inovação são 

as seguintes: 

 Trabalhar os Indicadores de Pesquisa: de forma a elevar o número de 

projetos de pesquisa e inovação a cada ano da gestão; 

 Estabelecer assistências de apoio e manutenção dos projetos bem como 

dos grupos de pesquisa atuantes; 

 Trabalhar para aumentar o valor para financiamentos dos projetos 

internos, bem como a criação de cotas mínimas para os centros junto a 

PROPPG e reitoria objetivando valorizar e incentivar os novos doutores que é 

a realidade dos campis avançados; 

 Criar um comitê de apoio junto ao Campus para atuar como facilitador da 



 

 

participação dos docentes em editais de financiamentos, principalmente 

externos; 

 Otimizar a infraestrutura atual para acolher novos projetos e criando ainda 

procedimentos normatizados para utilização do ativo institucional; 

 Criar programas de pesquisa base para o curso do BCT e buscar sua 

integração com os cursos de Engenharias; 

 Apoiar a produção científica, publicação e registro de propriedade 

intelectual dos servidores e discentes e fomentar a capacitação: 

melhorando os índices de produtividade e demonstrando a vocação da 

UFERSA como polo de desenvolvimento científico e tecnológico regional. 

 Incentivar a criação de grupos de pesquisa nos eixos tecnológicos e áreas 

do conhecimento presentes no campus; 

 Realizar capacitações sobre Inovação e Propriedade Intelectual para 

servidores e estudantes, que ainda tem presença tímida na própria UFERSA; 

 Incentivar e facilitar o estabelecimento de parcerias/convênios oficiais com 

outras Instituições de Pesquisa, Ciência e Tecnologia, permitindo o 

envolvimento de pesquisadores externos e internos no desenvolvimento de 

pesquisas científicas e tecnológicas que venham elevar o nível acadêmico do 

centro, culminando quem sabe com a verticalização de nossos cursos 

tecnológicos que salutarmente já acontece nas licenciaturas; 

 Apoiar e promover uma maior divulgação dos projetos de pesquisa 

desenvolvidos pelo campus bem como suas ações, proporcionando maior 

visibilidade das ações de pesquisa do campus junto a própria UFERSA; 

 Incentivar e apoiar captação de recursos para pesquisa por meio de editais 

de agências de fomento bem como de iniciativa privada; 

 Incentivar e facilitar a capacitações para estudantes e pesquisadores com 

o intuito de promover o desenvolvimento do conhecimento. 

 Empenhar para assegurar um número mínimo de bolsas de pesquisa 

como cota para os campis; 

 Estreitar as relações de parcerias de Cooperação Técnica-tecnológica 

entre outras universidades e empresas com o intuito de ofertar novas 

possibilidades para a UFERSA. 

 Empenhar para inserção de um Polo do FGD no campus com o objetivo da 



 

 

fundação universitária se aproximar aos docentes e proporcionar meios de 

parceria com o setor produtivo.  

 

 As atividades de extensão é uma das dimensões trabalhadas na 

indissociabilidade com a pesquisa e o ensino. Além disso, é um requisito obrigatório 

nas grades curriculares dos cursos de graduação conforme exigência do MEC. A 

proximidade entre as comunidades interna e externa é essencial para extensão. 

Sendo assim, nossas propostas para a extensão são: 

 Realizar levantamento sobre os egressos do campus, para que possamos 

possibilitar a elaboração de ações que viabilizem o ingresso e envolvimento 

desses discentes já no primeiro contato com a universidade; 

 Realizar eventos de extensão de cunho científico, educacional, tecnológico e 

cultural para as comunidades interna e externa; 

 Fomentar a criação de cursos de extensão de caráter social,  cultural, social 

e produtivos locais; 

 Estreitar as relações de parcerias de Cooperação Técnica entre entidades 

de classes, outras universidades e associações técnico-educacionais com o 

intuito de ofertar novas possibilidades para os estudantes; 

 Elaborar ações de valorização de extensão como atividade formadora e de 

transformação social; 

 Garantir a curricularização da extensão nos cursos ofertados pelo campus e 

auxiliar os cursos nessa etapa; 

 Trabalhar por cotas de bolsas de extensão voltados a atividades de saúde, 

esporte e lazer; 

 Fortalecer o papel das empresas juniores melhorando a imagem científico 

profissional da instituição diante da região com serviços técnicos de baixo custo 

e indutor de desenvolvimento regional com foco na extensão. 

 Fomentar projetos de empresas incubadoras com o intuito de estimular a 

formação e caráter empreendedor dos discentes interessados. Essa medida é 

um dos vetores de desenvolvimento da região por meio da extensão.    

 
 
 
 
 



 

 

3.4 Assistência estudantil  
 
 Uma das bases de uma instituição de ensino superior são os estudantes. O 

apoio estudantil durante a permanência no campus é de suma importância de 

qualquer gestão comprometida com a sociedade, principalmente a que busca a 

redução das desigualdades sociais existentes. Dessa forma, a iteração da gestão 

entre as entidades estudantis, programas de apoio aos estudantes e ações de 

permanência e estímulos aos discentes proporciona um salto de qualidade nos pilares 

que constitui a universidade, que é o ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento 

socioeconômico.  

 Portanto, executar a política institucional de assistência estudantil, ampliá-la e 

sugerir melhorias (a partir do contato com a comunidade estudantil) junto a gestão 

superior é a chave para atingir os objetivos para uma comunidade inclusiva que atinge 

diretamente na diminuição das desigualdades. O empenho, dedicação, 

comprometimento e, acima de tudo, flexibilidade estarão marcados em nossa missão. 

A partir deste contexto, são apresentadas algumas propostas: 

 Planejar ações entre o DCE e a coordenação de apoio estudantil para que 

os discentes se sintam representados pelo DCE tenham ação conjunta com a 

coordenação de apoio estudantil na melhoria do bem estar e manutenção dos 

estudantes na instituição; 

 Criar espaço de lazer no centro de convivência, com o auxílio de projetos 

de extensão; 

 Desenvolver estratégias de apoio aos estudantes no projeto do estágio 

curricular e a sua inserção no mundo do trabalho, como a criação da 

Coordenação Central de Estágio do Campus (que terá atuação conjunta da 

direção); 

 Promover palestras, competições esportivas, gincanas e atividades de 

cultura, arte e lazer principalmente em momentos fortes da cultura regional de 

forma a envolver a comunidade externa; 

 Fortalecer a divulgação de fluxos e rotinas organizacionais que se 

relacionem com as necessidades dos estudantes para facilitar a sua execução; 

 Mapear as necessidades educacionais por meio de recursos pedagógicos 

(conjuntamente com o setor) para que se proceda com atividades de 

nivelamento (quando couber), garantindo o acesso de todos, bem como o 



 

 

suporte necessário no processo de ensino e aprendizagem, oportunizando a 

permanência com êxito, saúde e bem estar; 

 Promover eventos que auxiliem na formação dos estudantes 

conjuntamente com os cursos presentes no campus; 

 Promover melhorais e celeridade nos processos que envolvam a 

assistência estudantil, melhorando os processos em comum acordo com os 

setores; 

 Intensificar o programa de monitoria para estudos extraclasse para a 

promoção da aprendizagem; criar o “Cantinho da Monitoria”, incentivar as 

monitorias voluntárias; 

 Assegurar o número de bolsas estudantis já ofertadas pelo campus e buscar 

a viabilidade de novas ofertas; 

 Realizar ações de acolhimento e de apoio à diversidade humana e à 

integração de toda a comunidade estudantil, com políticas de respeito à 

diversidade religiosa, étnica, social, cultural e de gênero; 

 Facilitar o protocolo de processos administrativos para os alunos em 

mobilidade que hoje sofrem com uma realidade difícil e burocrática.   

 Trabalhar  pela contemplação dos Serviços Médicos para os residentes 

do campus (Atualmente Exclusivo para moradores da Vila Acadêmica), 

odontológico e Nutrição (Exclusivo para os beneficiários do Programa 

Institucionais da PROAE) . 

 
 
3.5 Saúde e Bem-Estar  

 

As atividades profissionais cotidianas ocupam grande parte do tempo das 

pessoas, correspondendo, em geral, a mais da metade do período diário em que 

alguém ficar acordado. O estudante no período em curso de sua graduação tem 

estudar como sua atividade profissional principal, na maioria dos casos (sabe-se que 

alguns estudantes também trabalham). Além disso, o servidor docente e técnico 

administrativo desempenham atividades que consomem uma demanda significativa, 

seja na área de ensino, pesquisa, extensão e atividades administrativas como as 

demandas internas do serviço administrativo. Se o ambiente profissional é o local 

onde dedica-se todo esse tempo e investe suas energias em prol do crescimento 



 

 

pessoal e desenvolvimento da instituição, nada mais justo e produtivo do 

que fornecer condições favoráveis ao local de trabalho. Nessa perspectiva, 

proporcionar um clima organizacional atrativo e que promova a saúde e o bem-estar 

é fundamental para que todos que fazem essa instituição de ensino superior 

(servidores, discentes, terceirizados e público externo) sintam-se acolhidos, amados 

e motivados. Sendo assim, deseja-se por meio de ações colaborativas com os setores 

afins, implementar estratégias e ações capazes de promover a saúde e o bem-estar 

no ambiente organizacional. O objetivo principal dessas ações é impactar 

positivamente o ambiente de trabalho, a qual contribuem, compreendam sua 

importância na atuação dentro dela. Portanto, espera-se implantar as seguintes 

ações: 

 Criar meios de apoio estímulo à qualidade da vida, criando ações que 

podem envolver toda a comunidade acadêmica por meio de projetos que 

visam melhorar a qualidade de vida na universidade e o ambiente salutar 

dentro do campus.  

 Propiciar momentos de integração entre alunos, docentes 

servidores técnicos administrativos e terceirizados em campanhas 

nacionais e regionais, confraternizações, bem como apoiar a 

comemoração de datas importantes do nosso calendário nacional e 

cultural, desenvolvendo um estreitamento na relação entre os setores 

institucionais.  

 Incentivar a prática de esportes individuais e coletivos no campus 

(com a chegada da quadra irá melhorar esse cenário) ampliando as 

modalidades já existentes em trabalho conjunto com os setores de apoio 

e os estudantes;  

 Planejar ações conjuntas entre estudantes e servidores através de 

atividades esportivas e grupos tais como grupos de ciclismo off Road, 

corridas de rua nas dependências da cidade de Caraúbas como forma 

de fornecer a integração e saúde da vida acadêmica; 

 Incentivar e facilitar a pratica religiosa nas dependências do 

campus como estimulo a liberdade a crenças religiosas, de forma 

respeitosa e humana entre as diversas crenças; 



 

 

 Incentivar a realização de melhorias no espaço de trabalho através 

de espaço de mediação; 

 Valorizar as vitórias dos colaboradores e discentes e promover o 

reconhecimento social aumentando a autoestima e melhorando a 

imagem da instituição como entidade que valoriza o empenho e 

dedicação dos integrantes da comunidade acadêmica; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Ao finalizar este plano de gestão é importante salientar, que essa proposta visa 

a melhoria contínua dos processos e funcionamento do campus compreendendo a 

importância dos sujeitos que compõem a comunidade acadêmica da UFERSA 

Caraúbas. Sendo assim, faz-se necessário incorporar a todos, valores que assegurem 

os princípios democráticos e de respeito à coletividade. Por isso, espera-se que o 

plano de gestão JUNTOS SOMOS MAIS possa fortalecer tais princípios por meio da 

realização de eventos científicos, culturais, de extensão, visitas técnicas com os 

estudantes, cursos de extensão e tantas outras atividades que corroboram com a 

formação integral dos discentes. 

Neste sentido, creio que a experiência profissional adquirida ao longo dos anos, 

assegura que as ações propostas aqui são exequíveis e podem ser disseminadas. 

Essa proposta está comprometida com o campus Caraúbas, sua história e a com a 

região que está inserida. Assim, todas as dimensões propostas têm base na 

participação coletiva, no diálogo, no debate de ideias e na união, bem como com a 

justa responsabilidade e transparência que cabe ao serviço público. Por fim, 

revestimos o nosso fazer com o espírito da coragem, perseverança, fé e juventude 

para que possamos afirmar que JUNTO SOMOS MAIS. 
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