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1 Apresentação

Apresentamos à comunidade da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERA),
em especial, aqueles que fazem parte do Campus Pau dos Ferros —RN, o Plano de Gestão
para o período 2021 à 2025.

O plano foi construído buscando consolidar e fazer do Campus referência em suas
áreas de atuação, tendo como visão uma universidade pública, gratuita, de qualidade,
democrática, laica e inclusiva.

Destacamos nosso compromisso em contribuir para o crescimento do Campus,
pautado no diálogo com a comunidade acadêmica, enfatizando o crescimento e também o
bem-estar, qualidade de vida, sentimento de pertencimento de discentes, docentes, técnicos
administrativos e colaboradores terceirizados.

Este Plano de Gestão é um delineamento de alguns dos principais pontos que
visualizamos como oportunidades de crescimento do Campus em suas esferas. Não se trata
de um documento pronto, mas que pode ser melhorado ou incrementado pela participação
coletiva.

Convidamos toda a comunidade a contribuírem com ideias, anseios e expectativas
para o crescimento deste Campus, de forma a melhorar o que já é bom e fazer com que
possamos nos orgulhar cada vez mais dele, trazendo um sentimento de pertencimento e de
família.

Agradecemos antecipadamente o apoio e aguardamos ansiosamente por suas consi-
derações, ideais, sugestões.

Abraços e se cuidem. De seus colegas e amigos

Prof. Dr. Reudismam Rolim de Sousa

Profa. Dra. Thatyara Freire de Souza

Candidatos a Diretor e Vice-Diretora do Campus de Pau dos Ferros/UFERSA
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1.1 Programa de Gestão para o Campus de Pau dos Ferros
As propostas apresentados neste Plano de Gestão estão divididas em diferentes ên-

fases, classificadas em Candidatos (Capítulo 2), Ensino (Capítulo 3), Pesquisa (Capítulo 4),
Extensão (Capítulo 5), Administração (Capítulo 6), Assistência Estudantil (Capítulo 7) e
Universidade e Sociedade (Capítulo 8).
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2 Candidatos a Diretor e Vice-Diretora

Apresentamos um pouco sobre os candidatos a Diretor e Vice-Diretora do Campus
Pau dos Ferros da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA).

Reudismam Rolim de Sousa, 33 anos, natural
de Cajazeiras — PB (a 102 km de Pau dos Ferros),
é Tecnólogo pelo curso superior de Análise e Desen-
volvimento de Sistemas pelo Instituto Federal da
Paraíba (IFPB), mestre em Ciência da Computa-
ção pela Universidade Federal de Campina Grande
(UFCG) e doutor também em Ciência da Compu-
tação pela UFCG. Antes de sua entrada na Uni-
versidade Federal Rural do Semi-Árido, atuou como
professor substituto na Universidade Estadual da Pa-
raíba (UEPB), nos cursos de Engenharia Sanitária
e Ambiental e Licenciatura em Ciência da Computa-
ção. É filho da região com contexto muito próximo
aos discentes da Universidade Federal Rural do Semi-
Árido (UFERSA), Campus Pau dos Ferros. Entrou
em exercício na UFERSA no dia 03 de abril de 2018,

com lotação no Campus de Pau dos Ferros. Atualmente é professor Adjunto, e minis-
trou diversas disciplinas, tais como Algoritmos, Algoritmos e Estruturas de Dados I e
Desenvolvimento de Aplicações Web. Atualmente, ministra disciplinas de Seminário de
Introdução ao Curso, Laboratório de Algoritmos e Estruturas de Dados I, Multimídia e
Arquitetura de Software. É um dos líderes do Grupo de Pesquisa Laboratório de Inovações
em Software (LIS). Também atua nos grupos Laboratório de Análise de Sinais Biomé-
dicos (LASBIO) e Grupo de Pesquisa em Sistemas Críticos de Segurança (GPSiCS). É
atuante em ações de melhoria ao ensino de graduação, tendo coordenado e ministrado
deste o semestre 2018.1 até o semestre atual (2020.2) o projeto Pré-Algoritmos. Coordenou
atualmente 16 ações de ensino/extensão e participa de outras 11 ações deste tipo. Foi
coordenador do I Encontro de Computação do Oeste Potiguar (I ECOP Pocket), contribuiu
com a III Semana das Engenharias Química, Ambiental e Sanitária do Oeste Potiguar
(III SEQAS) e é coordenador do V Encontro de Computação do Oeste Potiguar, a ser
realizado em 2021. Atuou em 12 projetos de pesquisa e orientou diversos alunos de iniciação
científica, de conclusão de curso e estágio superior obrigatório e não obrigatório. Tem
em seu currículo diversos trabalhos publicados em veículos nacionais e internacionais,
além de trabalhos completos e resumos publicados em anais de eventos locais. Realizou
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cooperação de pesquisa internacional com pesquisadores da Microsoft e Universidade de
Wisconsin-Madison. Atuou como membro de empresa júnior na graduação e é assessor
técnico do Núcleo de Incubação Tecnológico e Social (NITS). Durante todo o período de
atuação profissional na UFERSA, participou ativamente de atividades de ensino, pesquisa,
extensão e administrativas. Até a sua candidatura para este pleito é coordenador do curso
de Bacharelado Interdisciplinar em Tecnologia da Informação (BTI) desde de 13 de janeiro
de 2020. O currículo do candidato a Diretor do Campus de Pau dos Ferros, pode ser
consultado em <http://lattes.cnpq.br/7392223184852549>.

Thatyara Freire de Souza, 38 anos, natural de
Natal – RN. Possui raízes familiares nos municípios
de Serrinha dos Pintos e Caraúbas, RN, o que a
coloca em total identificação com a região, uma vez
que esteve diretamente ligada durante toda a sua
vida aos costumes e acontecimentos locais. Ainda
jovem foi estudar na capital, aonde cursou o ensino
médio/técnico na ETFRN entre os anos de 1998 e
2002. Em seguida ingressou na UFRN, formando-se
como Física no Bacharelado e na Licenciatura, entre
2002 e 2005. Durante a graduação, fez parte do Pro-
grama Especial de Treinamento (PET) do curso de
Física, na instituição. Ainda na UFRN, concluiu o
mestrado e o doutorado, entre 2005 e 2010, no Depar-
tamento de Física Teórica e Experimental (DFTE),
com pesquisas de caráter experimental desenvolvidas

nos laboratórios do DFTE em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco, abor-
dando sistemas monocristalinos nanométricos de multicamadas magnéticas quasiperiódicas
depositadas por sputtering. Ainda na UFRN atuou como professora substituta junto ao
DFTE, bem como tutora na educação à distância junto à SEDIS. Em 2011 iniciou seu
estágio de pós doutorado no Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN),
uma das unidades de pesquisa da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), em
Belo Horizonte, MG. Em 2014 foi aprovada em concurso público para o quadro de do-
centes efetivos da UFPE, Campus de Caruaru, atuando alí até sua redistribuição, em
2017, para a Universidade Federal Rural do Semi Árido (UFERSA), Campus de Pau
dos Ferros. Na UFERSA, compõe o quadro de docentes que atuam nas disciplinas de
Matemática e Física, ciclo básico dos de Bacharelado em Ciência & Tecnologia (BCT)
e Bacharelado em Tecnologia da Informação (BTI). Tem contribuído com as ações de
extensão desenvolvidas pelo Campus, além de atuar na organização e participação de
eventos dentro e fora da instituição. Entre tais contribuições pode-se destacar a “1ª Olim-
píada Serrada de Matemática” (realizadas nas escolas dos municípios de Serrinha dos

http://lattes.cnpq.br/7392223184852549
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Pintos e Martins, RN); “Pré-Cálculo” (projeto que busca dar suporte, em matemática
básica, aos alunos da UFERSA); Olimpíadas de Cálculo da UFERSA (no Campus Pau dos
Ferros); “Olimpíadas de Física da UFERSA” (no Campus Pau dos Ferros); Em edições
da “SEQAS” Campus Pau dos Ferros (Semana das Engenharias Química, Ambiental e
Sanitária do Oeste Potiguar); Projeto “Mais Saber” (Que organizou e reabriu a Biblioteca
Municipal da cidade de Serrinha dos Pintos, em parceria com a prefeitura da cidade);
Projeto “Coletando Pilhas e Baterias” (Em parceria com a prefeitura da cidade de Martins,
espalhamos pontos de coletas de pilhas e baterias que seriam descartadas de maneira
incorreta prejudicando o meio ambiente. Entre os pontos de coleta temos a secretaria de
educação do município, prefeitura, hospital, hotéis, restaurantes, supermercados e rádio. É
membro da Sociedade Brasileira de Física (SBF) desde o ano de 2003. Faz parte do comitê
idealizador e organizador do Encontro Potiguar de Físicos, um evento que busca integrar
as instituições potiguares de ensino superior, UERN, UFRN, UFERSA e IFRN, ocorrendo
a cada dois anos em cidades deslocadas dos grandes centros. Compõe, desde 2017, a equipe
editorial do periódico indexado “Pesquisa e Ensino em Ciências Exatas e da Natureza”
(PECEN) da UFCG, atuando como editora associada em escritos científicos na área de
Física. Atualmente é chefe do Departamento de Ciências Exatas e Naturais (DECEN),
função que ocupa desde outubro de 2019. Acredita na educação pública de qualidade;
contribui para a construção participativa de um ambiente de atuação profissional; defende
respeito às individualidades; preza pela valorização das competências e saberes adquiridos
pelos indivíduos. Para maiores informações sobre o currículo da candidata a Vice-Diretora,
consulte <http://lattes.cnpq.br/8483112335128610>.

http://lattes.cnpq.br/8483112335128610
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3 Ensino

As ações voltadas para o ensino visam trabalhar dentre outros fatores a redução
da evasão, a motivação dos discentes para os diferentes cursos ofertados e formação de
qualidade nas diferentes áreas.

• Instanciar o projeto mentoring no Campus: segundo a Assessoria de Comuni-
cação da UFERSA, “o Mentoring UFERSA atua na entrada do estudante na univer-
sidade, intentando acolher e dar maior suporte ao ingressante, além de se estabelecer
como uma plataforma de sociabilidade, criação de vínculos e segurança”. (ASSECOM,
2021). O projeto já se encontra instanciado em alguns cursos da UFERSA, tais como
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, Biotecnologia e Medicina.

• Ampliar atuações junto às coordenações de curso e discentes, buscando
elevar os conceitos dos diferentes cursos nas avaliações do Ministério
da Educação (MEC) e Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes
(ENADE): atividades que já ocorrem nos momentos de avaliação do MEC, em que
Direção participa ativamente junto às coordenações de curso, incluindo incentivo
as reuniões das coordenações com os discentes. No entanto, precisa-se que estas
atividades sejam realizadas de forma continuada e não apenas em momentos de
avaliação dos cursos. Além dos pontos citados, será buscado a facilitação do acesso aos
Laboratórios de Tecnologia da Informação (LTI) e aos Laboratórios das Engenharias,
e também do uso de outros ambientes (a exemplo do mini auditório do bloco II
dos professores, que já foi utilizado como Ateliê do curso de Arquitetura). Também
pretende-se realizar, de forma continuada, editais para cessão de espaços para
desenvolvimento de projetos de ensino, pesquisa e extensão, além de empresas juniores,
incubadora e espaços para atividades de estágio, por convênio com empresas. Todas
essas iniciativas ajudam a consolidar e ampliar a atuação dos cursos no Campus.

• Fomentar o desenvolvimento de ações voltadas à melhoria da qualidade
do ensino de graduação: o Campus tem participação marcante nos projetos de
ações para melhoria do ensino de graduação. Para consolidar e incentivar ainda mais
propostas, pretende-se, dentre outras ações, fornecer dados estatísticos atualizados so-
bre as principais dificuldades dos discentes de graduação para incentivar as propostas
para buscar resoluções para as dificuldades elencadas. Também, deseja-se incentivar e
motivar os docentes a solicitarem bolsas de monitoria. Também, pretende-se ampliar
o número de bolsas de monitoria em projetos prés: física, química, cálculo e algoritmo,
etc.
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• Buscar melhorias para ensino por critérios da avaliação das atividades de
ensino: atuar na melhoria de qualidade do ensino baseado em indicadores como
a análise semestral dos resultados da avaliação docente e discente, e também pelo
uso formulários próprios de avaliação. Semestralmente, o Campus recebe avaliações
dos discentes e docentes sobre o semestre atual. Estes dados formam uma base
indicadora de possíveis problemas nas atividades de ensino. No entanto é preciso
agir e propor ações para contornar os problemas identificados ao longo dos semestres.
Além disso, pode-se criar formulários próprios para identificar outros problemas
não contemplados nos formulários de avaliação semestral. Neste ponto é preciso
realizar uma ação coordenada com as coordenações de curso e também com o setor
pedagógico do Campus. Setor este que já realiza diversos encontros de capacitação
docente, disponibilizando-se sempre ao apoio docente e acompanhando os resultados
das avaliações. Pode-se montar calendários para definir formações estratégicas ao
longo dos semestres.

• Oportunizar momentos de discussão de aspectos voltados à melhoria da
qualidade do ensino: neste ponto é preciso oportunizar o contato entre discentes,
direção e coordenação de curso. Pode-se levantar os aspectos mediante a criação de
um canal de comunicação do tipo “Fale conosco” e pela realização de momentos de
diálogo entre os diferentes envolvidos.

• Ampliar ações voltadas à motivação dos discentes para os cursos: exemplos
de ações que podem ser resolvidas são a realização olimpíadas para as escolas de
ensino médio e fundamental, o desenvolvimento de cursos e a realização do projeto
UFERSA portas abertas.

• Apoiar a realização de encontros pedagógicos para discutir e elencar boas
práticas voltadas à melhoria da qualidade do ensino: pretende-se discutir a
realização de uma semana pedagógica antes do início do semestre letivo para discutir
boas práticas e dificuldades encontradas ao longo dos semestres. As iniciativas podem
ser realizadas virtualmente para minimizar problemas de participação devido ao final
do recesso.

• Fomentar o desenvolvimento de ações que atuem simultaneamente no
ensino, na pesquisa e na extensão: exemplos de atividades neste contexto
incluem as seguintes: a promoção de eventos direcionados ao ensino pesquisa e
extensão; o fortalecimento dos grupos de pesquisas do Campus para concorrer a
bolsas nestas áreas e a editais de apoio a grupos de pesquisas; criar e equipar espaços
físicos para as diferentes atividades realizadas no Campus, a exemplo de empresas
juniores e do Núcleo de Incubação Tecnológico e Social (NITS); assim como fortalecer
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a participação do Campus em eventos nacionais e internacionais e a publicação de
trabalhos em periódicos de alto impacto.

• Promover o uso efetivo dos diferentes ambientes do Campus: ao longo
dos anos buscou-se a construção de diferentes ambientes para apoiar as diferentes
atividades dos cursos, tais como o LTI e a quadra poliesportiva. Neste momento,
precisa-se focar no desenvolvimento de atividades para utilizar plenamente esses
ambientes em ações, tais como aquelas voltadas à melhoria da qualidade de ensino.

• Equipar os laboratórios de ciências exatas e naturais com computadores:
os computadores atuarão para qualificar o trabalho desenvolvido experimentalmente
(e.g., computadores para o laboratório de física e química).

• Criar Programa de Educação Tutorial (PETs): segundo o MEC “O PET é
desenvolvido por grupos de estudantes, com tutoria de um docente, organizados a
partir de formações em nível de graduação nas Instituições de Ensino Superior do
País orientados pelo princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão
e da educação tutorial” (EDUCAçãO, 2021).

• Promover competições nas diferentes áreas Física, Química, Cálculo, Re-
dação, Programação, etc.: as competições elevam a motivação e a preparação
para o estudo. Também auxilia a reconhecer os diversos talentos do Campus. Além
das competições citadas, destaca-se a competição de lançamento de foguetes e a
competição de pontes de palito de picolés.

• Monitorar a evasão nos diferentes cursos de graduação: pretende-se definir
estudos periódicos para levantar possíveis motivos que podem levar os alunos a
evadirem.

• Incentivar projetos que busquem o uso/vivência nos laboratórios da uni-
versidade: a proposta busca fomentar o uso destes ambientes de forma continuada,
não apenas em eventos no Campus.

• Promover projetos de feiras de ciências com alunos das escolas supervisi-
onados por discentes da UFERSA: a proposta visa promover a responsabilidade,
a motivação e o engajamento com os cursos do Campus.

• Favorecer a realização de atividades virtuais no Campus: um exemplo de
uma ação que possa ser tomada é a aquisição de equipamentos para a realização de
atividades de ensino.

• Incentivar abertura de editais pela Pró-Reitoria de Graduação (PRO-
GRAD) com cotas para novos servidores/primeiros projetos: A Pró-Reitoria
de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG) abriu edital com essas características, o
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Edital PROPPG Nº 12/2020, que incluiu cotas específicas para novos doutores, com
docentes do Campus contemplados. Pretende-se fortalecer a iniciativa e também
incentivar o lançamento de editais voltadas aos primeiros projetos de ensino.

• Propor ações para estimular o uso de metodologias ativas no ensino: as
metodologias ativas de ensino colocam os discentes no centro da aprendizagem e
estão apresentando resultados positivos em diversas áreas (MORÁN, 2015).

• Atuar na manutenção de um canal de comunicação aberto com a coor-
denadoria acadêmica: pretende-se oportunizar o uso de canais de comunicação
virtuais, tais como formulários e mídias sociais para levantar demandas da comuni-
dade acadêmica.

• Fortalecer o diálogo entre a direção, coordenadoria acadêmica, coordena-
ções e discentes: o diálogo é essencial para diagnosticar os problemas enfrentados
no ensino e propor soluções para minimizar esses problemas e também incentivar as
boas práticas que vêm sendo adotadas. Também é importante manter o diálogo com
o DCE, visando atender as necessidades, quando possível, e apoiá-los em suas ações.

• Apoiar a realização de visitas técnicas e também a representação do Cam-
pus em eventos: as visitas técnicas são essenciais para consolidar o conhecimento
dos discentes nas áreas que atuam e abrir horizontes para novas possibilidades. Além
das visitas técnicas, pretende-se incentivar a participação dos estudantes em eventos
da área ou de áreas transversais, tais como Hackathons Sociais e Maratonas de
Cálculo, Química, Física e Programação, Desafio Ambiental, etc.

• Dar continuidade ao uso das salas vazias do Centro de Convivência (CC)
para fortalecer ações da comunidade acadêmica: uma das salas foi alocada
para o setor de esportes. As salas também já foram utilizadas para atividades
acadêmicas e também para o Diretório Central dos Estudantes (DCE), além de
atividades de componentes curriculares (a exemplo do componente Administração
e Empreendorismo). Pretende-se promover o uso efetivo do ambiente de forma
estratégica para atender as necessidades da comunidade acadêmica.

• Zelar por uma biblioteca com acervo amplo e atualizado para atender os
diferentes cursos: formas de atender a este ponto incluem as seguintes: o incen-
tivo à solicitação de livros de acordo com os calendários elaborados pela biblioteca;
fortalecer e incentivar o diálogo entre os docentes e o setor da biblioteca; incentivar
a manutenção dos Programas Gerais de Componentes Curriculares (PGCCs) com
bibliografia atualizada, visto que o preenchimento dos formulários deverá ser em con-
formidade com a aprovação do PGCC no SIGAA, sendo assim, somente referências
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que já constam nos ementas já aprovadas são aceitas. Vale ressaltar que a disponibi-
lidade de material bibliográfico, além de ser importante para o acompanhamento
adequado dos discentes das aulas, é critério de avaliações dos cursos pelo MEC.

• Monitorar o uso dos recursos do acervo da biblioteca: para manter um acervo
atualizado é necessário um monitoramento constante dos empréstimos, dos itens que
se encontram com quantidade adequada de exemplares e dos itens em excesso ou
em falta. Este monitoramento é importante para direcionar a aquisição de recursos
bibliográficos para atender de forma adequada os diferentes cursos.

• Definir estratégias para acompanhamento do egresso: o acompanhamento
do egresso é essencial para a formação continuada de qualidade dos cursos.
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4 Pesquisa

Nesta temática incluem-se as ações voltadas para o fortalecimento da pesquisa,
objetivando o desenvolvimento de trabalhos de qualidade e a publicação destes em meios
de divulgação, a exemplo dos congressos e revistas. Também elencam-se ações voltadas a
produção de inovação no Campus. A seguir são listadas as propostas nesta temática.

• Fortalecer o trabalho no Campus, buscando a criação de cursos de pós-
graduação e projetos de pesquisa: em anos anteriores foram montadas equipes
para elaboraram duas propostas para criação de novos programas de pós-graduação
Stricto Sensu (Mestrado) nas áreas de Engenharia Ambiental e Computação, sendo
estas submetidas em 2017. No entanto, não houve êxito na solicitação. Pretende-se
formar equipes para verificar os pontos que precisam ser melhorados nas propostas
anteriores ou incentivar a submissão de novas propostas de cursos de Pós-Graduação
Lato e Stricto Sensu, de forma a buscar a criação de cursos de Pós-Graduação no
Campus.

• Buscar a inclusão de um membro do Campus no NIT: a UFERSA conta
com o Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) que tem como missão “Captar e
direcionar recursos intelectuais e financeiros para o fomento à inovação com vistas
ao desenvolvimento sustentável da região semiárida” (NIT, 2021). No entanto, a
formação atual do núcleo não conta com membros dos Campus fora de sede. A
participação do Campus é essencial para promover a inovação e também valorizar e
incentivar os trabalhos desenvolvidos.

• Fortalecer a participação do Campus em eventos acadêmicos e científicos:
a proposta requer atividades continuadas no tocante ao desenvolvimento de pesquisas
acadêmicas. Também é preciso buscar recursos para financiar a publicação de
trabalhos nos diferentes veículos (a exemplo do pagamento de taxas de inscrição
para participação em eventos e taxas de publicação em períodos das áreas em que
os diferentes cursos são voltados). Neste sentido pode-se desenvolver editais para
apoio à participação de servidores docentes em eventos de capacitação técnica e/ou
científica, com reserva de cotas para as diferentes áreas de atuações da Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)/dos cursos.

• Investir em editais de pesquisa em parceria com a Pró-Reitoria de Pes-
quisa e Pós-Graduação (PROPPG), reservando vagas para as diferentes
áreas da CAPES: a proposta visa oportunizar a geração de recursos para as
diferentes áreas de atuação do Campus.
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• Incentivar a abertura de editais para primeiros projetos de pesquisa em
parceria com a PROPPG: o Edital PROPPG Nº 12/2020 incluiu cotas específicas
para novos doutores, com docentes do Campus contemplados. Pretende-se fortalecer
a iniciativa e também incentivar o lançamento de editais voltadas aos primeiros
trabalhos de pesquisa, buscando incentivar a submissão de propostas de docentes
com essas características.

• Fortalecer os eventos científicos realizados no Campus: alguns eventos são
realizados periodicamente no Campus, tais como Encontro de Computação do Oeste
Potiguar (ECOP), Semana de Arquitetura e Urbanismo (SEMANAU), Semana
das Engenharias Ambiental e Civil (SEAC), Semana das Engenharias Química,
Ambiental e Sanitária (SEQAS), eSOFT (Encontro de Engenharia de Software),
dentre outros. Será buscado o fortalecimento desses eventos e também o incentivo a
criação de novos para fortalecer os cursos e o Campus. Estes eventos motivam os
estudantes para as suas áreas de atuação e também ajudam a divulgar os trabalhos
desenvolvidos.

• Fortalecer o desenvolvimento de projetos de pesquisa: para a condução desta
proposta será realizado o levantamento constante das publicações em periódicos (com
alto fator de impacto) para avaliar a produção científica docente de alta qualidade.
Neste sentido, precisa-se incentivar e fortalecer editais em pesquisa e também editais
de apoio a grupos de pesquisas, além do apoio a participação em eventos, com
passagens, diárias e inscrições, na tradução de artigos. O Campus possui mais de 15
grupos de pesquisas em atividade, atuando nas mais diversas linhas de pesquisas
relacionadas aos 07 (sete) cursos ofertados e, também, um bom envolvimento dos
discentes nas atividades de pesquisa, desde iniciativas voltadas ao ensino básico até
a graduação e pós-graduação.

• Ampliar a atuação dos grupos de pesquisas e buscar recursos para as
suas atividades: neste sentido, precisa-se buscar pelo menos um edital de apoio
aos grupos de pesquisas anualmente.

• Fortalecer ações para internacionalização do Campus na pesquisa: dentre
as ações inclui-se o diálogo com a PROPPG, que tem incentivado e elaborado
editais que visam contemplar pesquisadores com artigos aprovados em periódicos,
ressarcindo a estes os valores pagos a terceiros pelo processo de tradução de artigos.

• Manter uma parceria com a Spell (empresa júnior), que trabalha com
tradução: a proposta busca a internacionalização do Campus.

• Fortalecer a participação docente como membro de programas de Pós-
Graduação: pode-se buscar parcerias com programas de Pós-Graduação e também
buscar meios para reduzir custo do docente em atividades realizadas fora do Campus.
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• Criar um periódico na área de “Ciência e Tecnologia” para divulgar os
trabalhos desenvolvidos no Campus: a proposta tem o objetivo de motivar
os discentes pela pesquisa e também divulgar o Campus no cenário nacional e
internacional.
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5 Extensão

As proposta de extensão buscam promover as ações realizadas no Campus nesta
temática. Também destacam-se ações voltadas para a divulgação do Campus no cenário
local, nacional e internacional. Dentre as propostas para a área de extensão, incluem-se as
seguintes:

• Incentivar a participação do Campus nas escolas, buscando fortalecer os
cursos, desenvolver talentos e gerar competências: iniciativas neste sentido
estão sendo desenvolvidas por instituições, tal como a Stanford (US), com o pro-
jeto FabLearn (SILVA; MERKLE, 2016). A FabLearn almeja desenvolvedor ideias,
produzir recursos para estimular a educação, especialmente, em escolas públicas.
Esses recursos (produtos) buscam auxiliar os professores em suas práticas em sala de
aula, buscando preparar de maneira mais assertiva os discentes. Pode-se desenvolver
atividades semelhantes promovidas pelos diferentes cursos de graduação do Campus
ou por parcerias com outras instituições. Para isso é preciso estabelecer parcerias
com a secretaria de educação e com os projetos desenvolvidos no Campus.

• Fortalecer ações de cooperação entre o Campus com outros centros e
instituições: os projetos e trabalhos realizados nos Campus podem atuar em co-
operação com outros centros e instituições de ensino. Uma forma de realizar este
incentivo é permitir a comunidade do Campus a participação em congressos de forma
a divulgar os trabalhos realizados. Também pode-se criar um ambiente de divulgação
dos trabalhos realizados de forma que outras instituições possam visualizar o que
vem sendo desenvolvido, para atrair o interesse em parcerias. Também é possível
buscar dialogar com possíveis parceiros de forma a promover a cooperação entre as
partes.

• Fortalecer a internacionalização do Campus: pretende-se divulgar oportuni-
dades internacionais. Para divulgação destas oportunidades, pretende-se abrir um
canal de comunicação permanente com a comunidade acadêmica, de forma que além
das oportunidades criadas por iniciativa da Gestão, a comunidade acadêmica pode
sugerir oportunidades para serem divulgadas. Além da divulgação de oportunidades,
precisa-se também investir na capacidade em língua estrangeira, principalmente, o in-
glês de forma a capacitar a comunidade a participar de oportunidades internacionais
que requeiram estas competências. Também é preciso criar mecanismos no Plano
de Qualificação Docente (PQD) para incentivar a internacionalização. Intenciona-
se tornar essa divulgação uma cultura institucional cada vez mais enraizada, por
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meio de boletins semanais ou mensais, como os produzidos pela Coordenadoria de
Graduação.

• Fortalecer o empreendedorismo e inovação: o Campus atualmente conta com
empresas juniores e o Núcleo de Incubação Tecnológico e Social – (NITS). Uma
empresa júnior, de acordo com o Brasil Júnior (JúNIOR, 2021), fornece “a oportuni-
dade de realizar projetos do seu curso de graduação para clientes reais do mercado,
colocando em prática todo o aprendizado teórico da sala de aula, desenvolvendo
habilidades técnicas e trazendo muita experiência”. Por sua vez, o NITS tem como
objetivo “atender o público universitário que compõe a UFERSA e a comunidade
externa que deseja empreender e precisam de um apoio nesse momento crucial
que é a implantação de uma empresa, além de apoiar empresas que já atuam no
mercado” (NITS, 2021). Além das empresas e NITS, se buscará o fortalecimento
do programa Acesso à Terra Urbanizada e se buscará o investimento em editais de
apoio a inovação.

• Trabalhar para o desenvolvimento de produtos ou trabalho voluntário
com instituições da região: pretende atuar em parceria com instituições, tais
como a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e Liga Mossoroense
de Estudos e Combate ao Câncer (LMECC).

• Fortalecer a geração de estágios em parcerias com instituições públicas e
privadas: dentre as empresas que fornecem estágios atualmente às diferentes áreas,
incluem-se os estágios firmados com a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande
do Norte (CAERN), Prefeituras, Empresas como Brisanet, Nossa Fruta e Agritech,
entre outras. Por meio da coordenadoria de graduação, precisa-se consolidar e buscar
novas parcerias. A ideia é formar um banco de estágio para fortalecer a atuação
profissional dos discentes.

• Apoiar iniciativas para promover a participação feminina em áreas predo-
minantemente masculinas: a participação feminina em áreas de STEM (Science,
Technology, Engineering, and Mathematics), a exemplo das áreas de ciências exatas
e engenharias, ainda é reduzida (JúNIOR; AGUIAR; TAVARES, 2019). No Campus
já estão sendo desenvolvidas iniciativas, tal como o projeto Mulheres na Computa-
ção (SANTANA; SILVA, 2020). Neste sentido será buscado a consolidação e apoio a
estas e outra iniciativas no Campus.

• Fortalecer parcerias do Campus com empresas públicas e privadas: exem-
plo de ações incluem parcerias de estágio, doação de mudas, troca de experiência com
profissionais convidados a palestrar no Campus, divulgação dos cursos do Campus
junto a estudantes da rede pública e particular da região.
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• Ampliar as ações de divulgação do Campus: dentre as ações que podem ser re-
alizadas incluem a participação em canais de rádio locais e também o desenvolvimento
de projetos em conjunto com empresas conveniadas.

• Investir em plataformas digitais para promover as competências desen-
volvidas no Campus e fomentar a criação de Startups: uma das plataformas
que podem ser utilizadas é a plataforma Sabiá (SABIá, 2021), que se define como “um
ambiente digital interativo voltado a difundir as tecnologias demandadas e ofertadas
na resolução de problemas do semiárido brasileiro”. Nesta plataforma podem ser
disponibilizados cursos e também divulgados propostas e produtos.

• Fortalecer ações para o financiamento das ações desenvolvidas pelos pro-
jetos do Campus: exemplos de ações neste sentido incluem o uso do Sistema
Financiar1.

• Criação de uma comissão permanente para acompanhamento das ações
que envolvem a relação dos projetos de ensino, pesquisa e extensão com
outros órgãos públicos, privados ou comunidade em geral: a proposta é
fortalecer as atividades desenvolvidas nestas linhas e também maximizar os impactos
destas na sociedade.

• Ampliar a divulgação das ações realizadas pelo Campus em mídias sociais:
incentivar o uso de mídias de massa para divulgação do Campus, tais como Instagram
e Facebook.

• Realizar “brainstorm” anual em local público de Pau dos Ferros: o objetivo
da proposta é receber sugestões da comunidade (em linhas específicas), buscando
entender problemas para que a universidade possa resolver por meio de extensão ou
pesquisa.

• Fortalecer a participação do Campus em grandes eventos regionais e
nacionais: exemplos de eventos incluem a Feira Regional de Negócios, Ciência,
Tecnologia e Inovação (FENECITI) e Feira Intermunicipal de Educação, Cultura,
Turismo e Negócios do Alto Oeste Potiguar (FINECAP). Também será avaliada a
realização do Workshop Multidisciplinar, uma vez que o calendário de eventos do
Campus hoje conta com eventos consolidados, distribuindo-se conforme os cursos.

• Incentivar a participação da comunidade acadêmica na representação da
UFERSA em eventos e competições: exemplo de eventos incluem as olimpíadas,
maratonas, concursos e práticas esportivas e culturais, entre outras.

1 <https://www.financiar.org.br/interna.php>

https://www.financiar.org.br/interna.php
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• Fortalecer a participação de servidores em conselhos e comitês e con-
sórcios da região: exemplos de conselhos que podem receber a participação de
servidores incluem: Conselhos Municipais de Meio Ambiente, Saúde, Educação,
Cultura, Conselho do Polo Turístico Serrano, Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio
Apodi-Mossoró e Consórcio de Resíduos Sólidos do Alto Oeste Potiguar. A proposta
busca fortalecer a atuação do Campus e também levantar problemáticas para serem
trabalhadas no Campus.

• Trazer a feira agroecológica para o Campus. A feira agropecuária é um tipo
de atividade que ocorre regularmente em várias instituições de ensino, tais como
UFERSA – Mossoró e Universidade Federal Rural de Campina Grande (UFCG).
Nesta feira a comunidade pode ter acesso a diversos produtos, como produtos
orgânicos, proporcionando saúde e bem-estar aos clientes e fortalecendo os produtores.

• Estimular a realização de eventos no Campus: periodicamente, realiza-se no
Campus eventos que buscam divulgar as diferentes áreas. Neste sentido é essencial
incentivar a realização destes e de outros eventos no Campus. Também será buscado
com a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura – (PROEC) editais próprios de apoio a
realização de eventos.

• Incluir no calendário de atividades do Campus a realização de maratonas
universitárias: pretende-se realizar pelo menos uma atividade deste tipo anual-
mente.

• Criar projetos para promover a promoção de talentos: por exemplo, dispo-
nibilizar instrumentos, microfones e data-show no Centro de Convivência.

• Realizar boletim informativo com as ações realizadas no Campus: a PROEC
já realiza ação neste sentido, voltada a divulgação das ações da cultura e extensão.
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6 Gestão de pessoas, Gestão financeira e In-
fraestrutura

As propostas nas temáticas gestão de pessoas, gestão financeiras e infraestrutura
são propostas de natureza administrativas que visam articular os recursos do Campus e
organizar os processos internos de forma a facilitar o trabalho e promover a transparência
administrativa.

• Buscar junto a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE) códigos
de vagas de professores substitutos para apoiar a qualificação docente:
neste ponto precisa-se definir editais próprios para selecionar os servidores contem-
plados para casos em que houveram menos vagas disponíveis do que a quantidade
de servidores preiteando.

• Fortalecer a busca por códigos de vagas de servidores para o Campus: os
códigos de vagas são essenciais para consolidar os cursos e o Campus e também
ajudam as áreas, de forma a permitir o desenvolvimento de ações de ensino, pesquisa,
extensão e combate à retenção.

• Fortalecer as ações da equipe de apoio multidisciplinar para dar suporte
a comunidade acadêmica: esta proposta busca fortalecer atendimentos como
aquelas da equipe de assistência estudantil (Psicologia, Serviço Social, Nutrição e
Esportes) e do apoio pedagógico para os discentes e docentes. Além destas, precisa-se
manter uma comissão de eventos, com participação dos servidores e discentes.

• Levantar junto às coordenações de curso, recursos para fomentar as di-
ferentes ações no ensino, na pesquisa e na extensão: nesta perspectiva é
importante a busca periódica por recursos de custeio e de capital para atender aos
diferentes cursos aproveitando os calendários de solicitações de recursos, tais como o
Plano Anual de Contratações (PAC). Também é preciso incentivar às coordenações
de curso a manterem um banco de dados de recursos para aproveitar os calendários
de solicitação. Este banco de dados pode ser preenchido constantemente pelas neces-
sidades dos discentes e docentes dos cursos (coletados, por exemplo, por formulários
próprios) para fortalecer o ensino pesquisa e extensão. Pode-se também buscar recur-
sos por emenda de bancada, como ocorrido nos anos anteriores. Concomitantemente,
a Gestão precisa equipar as instalações do Campus (computadores, centrais de ar e
mobília), tal como laboratórios de informática, física, química, arte, etc.
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• Criar plano de desenvolvimento trienal para os cursos: este plano de desen-
volvimento do curso pretende elencar as necessidades dos diferentes cursos, referente
a estruturação no período estabelecido. Para o desenvolvimento desta proposta, a
Gestão precisa atuar de forma colaborativa com as coordenações de cursos.

• Buscar convênio entre a UFERSA e a Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte (UERN) para ofertar vagas nos programas de pós-
graduação da UERN para qualificação dos Técnico-administrativos em
Educação (TAEs): a qualificação na região de atuação dos TAEs é importante
pela proximidade física e afetiva dos servidores.

• Buscar junto a Divisão de Desenvolvimento de Pessoal (DDP), a realiza-
ção de capacitações dos servidores em temas voltados as suas áreas de
atuação: a DDP realiza capacitações. No entanto, para que as capacitações sejam
efetivas é preciso realizar diagnóstico constante das capacitações mais necessárias
e também incentivar a criação de banco de talentos de forma que a Gestão possa
rastrear algumas categorias de capacitações que podem ser realizadas por membros
deste banco de talentos. Esta atividade precisa ser executada de forma continuada.

• Viabilizar a construção de uma bridada de incêndio no Campus: a brigada
é formada por grupo treinado por equipe multidisciplinar - Engenheiro e Técnico
em Segurança do Trabalho, Médico do Trabalho e Brigadista. Para tanto é preciso
viabilizar a contratação de Brigadista profissional para comandar a equipe.

• Ampliar ações voltadas ao melhoramento da qualidade do ambiente do
Campus: nesta proposta pretende-se desenvolver atividades em parceria com en-
tidades, como o grupo verde para promover a arborização do Campus. Além disso
será buscado a adequada sinalização dos diversos ambientes, inclusão de sinalização
de trânsito e também a realização atividades voltadas a promoção da acessibilidade.

• Desenvolver uma plataforma de promoção a transparência/prestação de
contas do uso dos recursos do Campus será buscando a criação de uma plata-
forma que permita a consulta dos gastos realizados pela gestão. Apesar de existirem
páginas do governo publicando estes dados, estas informações ficam espalhadas
em outro sistema. Será buscado o desenvolvimento desse ambiente para agilizar a
consulta desses dados.

• Ampliar o quantitativo de postos de trabalho nos contratos de terceiri-
zação com dedicação exclusiva de mão-de-obra: dentre as vagas carentes no
Campus, inclui-se a vaga de motorista.

• Criar a Comissão Interna de Saúde do Servidor Público (CISSP): a CISSP
objetiva promover ações nas áreas de saúde e segurança do trabalho para os servidores
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públicos. Pretende-se formar a comissão com servidores docentes e técnicos, realizando
reuniões periódicas para discutir pontos chaves na área de saúde e segurança do
servidor. A ação busca ampliar a importância dos cuidados com a saúde dos servidores
a partir da realização de diversas atividades, por exemplo, palestras trimestrais sobre
o tema a serem coordenadas pela Direção e pela CISSP.

• Buscar, junto à PROGEPE, aumentar os recursos para o Programa de
Qualidade de Vida no Trabalho (PQVT): o PQVT é indispensável para pro-
moção do trabalho saudável. No entanto, os recursos disponibilizados ainda foram
limitados (R$ 5.000,00 no último edital para todo o Campus).

• Complementar com recursos do Campus as aquisições/ações referentes
ao desenvolvimento dos projetos locais do PQVT: o Campus buscará com-
plementar os recursos do PQVT, dada a necessidade e disponibilidade orçamentária.

• Buscar recursos para a pavimentação do acesso à residência e à quadra
poliesportiva: a proposta objetiva melhorar o acesso a esses ambientes.

• Criar estúdios para elaboração de conteúdos multimídia: o estúdio multimí-
dia é essencial para produção e edição de conteúdo multimídia. O ambiente pode ser
utilizado para diferentes fins, tais como gravação de aulas, produção de vídeos de
divulgação, realização de eventos, dentre outras possibilidades.

• Implantação de uma rádio no Campus: a rádio consiste na disponibilização
de auto falantes em locais estratégicos ao longo do Campus. O objetivo da rádio é
promover as ações realizadas no Campus e manter os discentes informados sobre o
Campus.

• Buscar a contratação de técnico na área de Engenharia Ambiental: o
Campus ainda não dispõe de um profissional com essas características.

• Trabalhar junto com a Pró-Reitoria de Administração (PROAD) ou Pró-
Reitoria de Planejamento (PROPLAN), a realização de convênios com
empresas, para desenvolvimento de projetos de Pesquisa e Desenvolvi-
mento (P&D): os convênios para P&D são comuns em outras instituições, como a
UFCG. O objetivo é promover os trabalhos realizados internamento da instituição e
também promover o Campus no cenário nacional e internacional em P&D.

• Dar encaminhamento aos ambientes ociosos do Campus: o objetivo é for-
talecer as ações realizadas no Campus por diferentes atores, tais como grupos de
pesquisas, projetos de pesquisa e extensão, incubadores de empresa, dentre outros.

• Buscar a construção de uma pista de cooper/caminhada dentro do Cam-
pus. a proposta busca melhorar a qualidade de vida e promover um ambiente
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adequado para a realização de atividades físicas, melhorando também o ambiente
durante os finais de semanas.

• Elaborar estudos para uso adequado dos estacionamentos do Campus: o
Campus recebe toda a comunidade em suas dependências. Durante a realização
de eventos, por exemplo, um volume maior de veículos adentram o Campus, o
que dificuldade aos servidores encontrar locais vagos para estacionar. Os estudos
objetivam propor soluções para resolver problemáticas como a citada.

• Fortalecer a infraestrutura do Campus para permitir a realização de even-
tos: para que os eventos sejam realizados de forma plena, precisa-se de uma infraes-
trutura que os suporte. Um exemplo de algo que pode ser buscado é o aumento do
link de Internet para permitir a realização de atividades, a exemplo de transmissões
e uso de ferramentas online.

• Estimular a realização de reuniões administrativas de forma remota: a
utilização da videoconferência se tornou uma constante. Anteriormente à pandemia,
as reuniões administrativas como aquelas do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão
(CONSEPE) e Conselho Universitário (CONSUNI) eram realizadas presencialmente.
No entanto, o deslocamento para o Campus sede envolve custos e também pode
acarretar transtornos para quem precisa se deslocar (cansaço, risco de acidente, perca
de horas de trabalho). Neste sentido, atividades como reuniões que anteriormente
seriam realizadas apenas de modo presencial, poderiam ser migradas para o formato
remoto.

• Estabelecer um canal de comunicação aberto para receber críticas e su-
gestões e elogios da comunidade acadêmica: é preciso se manter atento as
reivindicações de todas as categorias, buscando valorizar o crescimento conjunto.
Neste sentido é importante manter a comunicação constante (e.g., manter reuniões
frequentes, enviar fomulários de avaliação), buscando melhorar a atuação de todos
do Campus.

• Criar por meio de projetos de pesquisa ferramentas para auxiliar as ati-
vidades no Campus: exemplos de projetos que podem ser criados incluem, sistema
para facilitar a transparência das ações/gastos realizados pela gestão do Campus,
aplicação para auxílio ao controle do uso dos recursos da biblioteca.

• Manter o site do Campus atualizado com conteúdos de interesse da co-
munidade acadêmica, tais como editais, manuais e procedimentos: esta
proposta busca agilizar os trabalhos desenvolvimentos no Campus e também facilitar
as suas atividades diárias, principalmente, na chegada de novos servidores.
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• Definir um canal virtual de comunicação para receber críticas, elogios e
sugestão ao Campus: pretende-se divulgar esses canais em pontos estratégicos do
Campus. A comunidade acadêmica poderá acessar esse canal, por exemplo, por meio
de QRCode e enviar rapidamente a sua sugestão.

• Estabelecer parcerias com rádios locais para divulgação das atividades
realizadas no Campus: a proposta busca disseminar as ações realizadas na insti-
tuição e receber feedback da comunidade.

• Elevar a qualidade do link de Internet do Campus, de forma a fortalecer
as ações de ensino, pesquisa e extensão: para isso pode-se buscar parcerias
com empresas do ramo. Um link de qualidade é indispensável para realizar eventos
de grande porte com transmissão para o todo o mundo, como ocorreu nos eventos I
ECOP Pocket e III SEQAS. Além disso, a qualidade do link afeta a qualidade das
aulas de graduação (um link baixo impede o uso de ferramentas online que poderiam
esclarecer os conceitos estudados em sala de aula).

• Fortalecer a celeridade do trâmite de processos: como foco desta proposta tem-
se a criação ou atualização de manuais quem descrever os elementos envolvidos nos
diferentes processos, de forma a evitar volta destes por problema de documentação.

• Discutir com os TAEs e dar suporte à implantação do turno contínuo:
alguns setores como aqueles em que o atendimento contínuo é necessário já estão
nessa condição.

• Estruturar a sala de videoconferência para permitir o desenvolvimento
de atividades remotas no Campus: a sala de vídeo conferência pode ser utili-
zada para realização de reuniões remotas e também pode auxiliar na realização de
atividades acadêmicas, tais como defesas de banca que envolvam membros externos.

• Fortalecer atividades voltadas a qualidade de vida da comunidade aca-
dêmica: exemplos de ações que podem ser realizadas incluem ginástica laboral,
atividades desportivas e culturais, de forma a construir um clima organizacional
favorável a boas relações pessoais, motivação e perspectiva de desenvolvimento
profissional.

• Ampliar ações voltadas à redução dos custos com energia elétrica: ações
neste sentido incluem a ampliação da usina solar de forma a produzir energia limpa
e renovável e também realizar campanhas educacionais para redução do consumo de
energia.

• Incrementar ações voltadas a realização de pequenos reparos no Campus:
o Campus conta com um eletricista com contrato de 20 horas. Será buscada a
contratação de um encanador, marceneiro e profissional na área de hidráulica.
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• Zelar pelo pleno funcionamento dos equipamentos do Campus: exemplos
de ações neste sentido incluem a busca pelo adequado funcionamento dos proje-
tores, permitindo o acesso remoto a estes, como alternativa ao uso de cabos. As
centrais de ar-condicionado precisam de manutenção continua para evitar problemas.
Pretende-se implementar o Plano de Verificação da Manutenção das instalações
elétricas, hidráulicas e dos aparelhos de ar condicionados, com ênfase a prevenção
das ocorrências de problemas.

• Fortalecer ações voltadas para a sustentabilidade: dentre as ações nesta
categoria incluem o consumo racional da água.

• Ampliar a disponibilidade de materiais de auxílio a procedimentos na
área de saúde, pré-hospilar: essencial para promoção da saúde no Campus, em
caso de acidentes.



25

7 Assistência Estudantil e Formação Política

No tocante à assistência estudantil e a formação política são elencadas propostas
voltadas a permanência dos estudantes no Campus e também à qualidade de vida e
bem-estar da categoria discente, assim como são elencadas propostas no sentido de formar
sujeitos críticos sobre as diversas problemáticas envolvendo a sociedade. As ações nesta
linha de atuação são apresentadas a seguir:

• Dar continuidade as ações do Programa Institucional de Assistência Es-
tudantil da UFERSA que incentivam a permanência do discente no Cam-
pus: um exemplo de uma atividade que pode ser realizada é a oferta de café da
manhã para os discentes da residência universitária.

• Realizar capacitações regulares em temas transversais, como comunica-
ção, escrita de artigos, inglês: algumas instituições de ensino fornecem platafor-
mas para realizar ações como essas, por exemplo, a USP1.

• Ampliar ações voltadas à melhoria do transporte para os discentes: inves-
tigar horários de pico de uso de serviço e dialogar com as coordenações de curso
estratégias para balancear distribuição de discentes por aulas. Estudar estratégias
para incentivar a permanência do discente no Campus, de forma a minimizar o fluxo
de discente de ida e volta para o Campus.

• Buscar, junto a PROAE, a ampliação dos recursos da modalidade auxílio
transporte para os discentes: pode-se incrementar a quilometragem estabelecida
em contrato para permitir que sejam realizadas um quantitativo maior de viagens
ao longo do dia, assim melhorando o transporte do Campus.

• Defender e promover ações no combate a todas as formas de preconceito
e discriminação por questões de gênero, etnia, religião, orientação sexual,
identidade de gênero, condição física e classe social: ações afirmativas preci-
sam ser foco de qualquer instituição.

• Publicizar oportunidades de estágios para os diferentes cursos baseado
no perfil de cada área: o estágio é uma atividade primórdio para os discentes.
Nesta etapa de suas carreiras, eles colocam em prática os conhecimentos adquiridos
ao longo do curso. A região oferece oportunidades para os diferentes cursos. O
objetivo desta proposta é fazer essas oportunidades chegarem aos discentes e também

1 <http://www.escritacientifica.sc.usp.br/escrita/cursos-escrita/>

http://www.escritacientifica.sc.usp.br/escrita/cursos-escrita/
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buscar junto com as diferentes instituições áreas que os discentes do Campus podem
atuar.

• Buscar, junto a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PROAE), a ampli-
ação do número de bolsas e auxílios financeiros: as bolsas são indispensáveis
às atividades realizadas no Campus. Atuam na permanência discente, na melhoria da
qualidade de vida e também suportam as atividades de ensino, pesquisa e extensão.

• Fortalecer ações voltadas à saúde e a qualidade de vida do discente: estas
ações vêm sendo realizadas com o auxílio dos profissionais dos serviços especializa-
dos do Campus: nutricionista, assistente social, psicóloga, pedagoga, entre outros
profissionais convidados da comunidade externa. Também pretende-se ampliar o
atendimento em outras vertentes, por exemplo serviços odontológicos e médicos.

• Fortalecer as práticas esportivas em suas diferentes modalidades: a cons-
trução da quadra poliesportiva dará suporte ao desenvolvimento dessas diferentes
atividades. As atividades esportivas incluem tanto atividades físicas, práticas laborais,
competições esportivas e também esportes voltadas para o bem-estar, tal como jogos
de xadrez. Pretende-se ouvir a comunidade para sugestões de práticas esportivas
a serem realizadas e também buscar recursos para investimento em bolsistas para
guiar as práticas esportivas, de forma a promover o bem-estar para a comunidade
do Campus na totalidade.

• Elaboração de calendário de eventos esportivos: a proposta visa organizar as
atividades esportivas e culturais no Campus.

• Fortalecer a participação dos discentes em editais de ensino, pesquisa e
extensão: o envolvimento discente nesses editais ajudam a fortalecer as ações desen-
volvidas no Campus e também auxilia o discente a desenvolver suas competências
nessas diferentes áreas. Exemplos de editais incluem os editais de monitoria, iniciação
científica, extensão, cultura e inovação.

• Apoiar e dá suporte as ações realizadas pelo DCE: o DCE tem papel funda-
mental na defesa da categoria discente e também desenvolve ações importantes para
elevar a qualidade da instituição. Neste sentido suas ações precisam ser apoiadas e
suportadas.

• Fortalecer ações voltadas à inovação pelos discentes: exemplo de atividades
de inovação envolvem aquelas desenvolvidas por empresas juniores e incubadoras.

• Favorecer a livre expressão e as reivindicações da categoria discente: nesta
proposta pretende-se incentivar a atuação da categoria discente nas reuniões de
curso, departamento e centro.
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• Avaliar as atividades realizadas no Campus por meio de avaliações regu-
lares: as pesquisas de opinião são importantes para validar a condução do Campus
e também levantar formas de melhorar os serviços e atividades realizadas.

• Buscar o mapeamento dos laboratórios de ensino no sentido de fazer um
levantamento da situação da demanda e oferta de experimentos e o grau
de conservação destes: a proposta buscar manter os laboratórios prontos para
realização das atividades realizadas no Campus.

• Buscar a ampliação dos procedimentos de atendimento de urgência e
emergência - primeiros socorros: fornecer suporte a comunidade acadêmica
em geral e moradores da residência universitária, fora do horário de expediente
administrativo e fins de semana.

• Manter os equipamentos para as práticas esportivas atualizados: pretende-
se ouvir a comunidade sobre tipos de esporte que podem ser realizados, além daqueles
já ofertados no Campus e também manter os materiais necessários para as diferentes
práticas esportivas sempre disponíveis e atualizados.

• Fortalecer as atividades esportivas voltadas para a comunidade acadê-
mica: atividade que já vem sendo realizada no Campus e visa aproximar às diferentes
categorias que formam a comunidade acadêmica e também buscam promover a saúde
e a qualidade de vida.

• Realizar calendário anual para reuniões com os discentes: a proposta busca
definir momentos específicos para que a categoria discente possa levantar necessidades
para a direção do Campus.

• Fortalecer ações voltadas a integração da comunidade acadêmica: um exem-
plo de uma destas ações é a oferta de carona amiga. Uma possibilidade de favorecer
essa ação é colocar uma placa num local específico, perto do ponto de ônibus, no
Campus, com os dizeres: Carona amiga. Quem tiver disponibilidade e interesse,
passaria em frente ao ponto para dar carona.

• Propor projetos, junto a Superintendência de Infraestrutura, para ambi-
entar a residência universitária: o objetivo da proposta é tornar o ambiente da
residência agradável ao bem-estar e desenvolvimento das atividades discentes.

• Melhorar a convivência no Campus, durante os finais de semana: nesta
proposta pretende-se levantar demandas para melhorar o ambiente do Campus nestes
períodos.
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8 Universidade e Sociedade

As propostas voltadas para a relação universidade e sociedade buscam a comuni-
cação e parcerias com as diversas organizações. O objetivo das propostas é disseminar
atividades econômicas, sociais e culturais, buscando estabelecer uma relação harmoniosa
entre as diferentes partes. A seguir são elencadas propostas relacionadas a essa temática.

• Incentivar ações que possam estimular o pensamento crítico da comuni-
dade: realização de debates com profissionais da sociedade civil no intuito de informar
a população acerca do canais para cobrar o poder público; rodas de conversa guiadas
pelos professores de Ciências Sociais Aplicadas para discutir temas relacionados a
cidadania, como política, sustentabilidade, direitos humanos, entre outros.

• Buscar parcerias com o poder público para estimular o desenvolvimento
de iniciativas que atendam a comunidade em vulnerabilidade social: ações
deste tipo também já estão sendo desenvolvidas e precisam ser consolidadas, a
exemplo da realização de cursos de eletricidade, finanças pessoais, dentre outras. No
entanto, estas iniciativas precisam do apoio do Campus e também do poder público
para que sejam realizadas, visto que frequentemente é necessário um ambiente físico
para a realização das ações e também do transporte para deslocar a comunidade
atendida.

• Fortalecer a realização de ações para atender a comunidade de baixa
renda: pretende-se realizar iniciativas como a realização de “Natais sem fome” e
iniciativas em datas comemorativas (Páscoa, dia das crianças, etc.) de forma solidária.
Para permitir a realização destas atividades, pretende-se criar um ambiente para
coleta de doações.

• Atuar na arredação de insumos e procedimentos veterinários para animais
desamparados, por exemplo, cães, gatos, etc: pretende-se criar um ambiente
de coleta de doações e adoção de pets.

• Promover concursos de artes e cultura: exemplos de vertentes incluem: dança,
pintura, desenvolvendo alguma atividade, por exemplo canto. Essas atividades
podem ser realizadas durante a pandemia porque não promovem aglomeração. Os
participantes podem ser qualquer pessoa da comunidade (acadêmica ou externa).

• Criação de grupos como coral, banda de música e teatro: o objetivo da
proposta é a de promover a integração da arte e cultura no Campus. Também será
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buscada a expansão do Núcleo de Assistência Arte e Cultura para os Campus fora
da sede.1

• Trazer o Museu Itinerante para o Campus: o museu itinerante se desloca por
várias cidades promovendo cultura e bem-estar, já tendo ocorrido apresentações na
cidade de Mossoró. Esta ação almeja também trazer o museu para o Campus.

• Promover encontros regulares de leitura com escritores da região: esta
ação almeja incentivar a leitura e divulgar a cultura regional. Incentivar também a
criação de grupos de leitura para incentivar autores locais e regionais, a exemplo de
poetas e escritores.

• Levantar demandas sociais junto a instituições públicas e/ou privadas
visando parcerias: exemplos de parcerias incluem o SEBRAE e a Câmara dos
Dirigentes Lojistas. O foco são nas problemáticas urbanas e rurais do semiárido cujas
soluções sejam transversais às potencialidades relacionadas aos cursos ofertados no
Campus, desde a formação de recursos humanos até a criação de soluções inovadoras.

• Fortalecer parcerias para realizar atividades culturais de forma periódica:
exemplo de atividades que podem ser realizadas são apresentações do projeto da
roda de capoeira e da Orquestra Filarmônica Pauferrense (PAUFERRENSE, 2021).
A proposta busca dar abertura para grupos musicais e teatrais e parcerias com
organizações, tal como a Sociedade Filarmônica Pauferrense.

• Promover momentos de integração entre servidores e suas famílias: a pro-
posta visa investir esforços em um projeto de atenção aos servidores, principalmente,
aqueles recém-chegados.

1 <https://proec.ufersa.edu.br/nucleo-de-arte-e-cultura/>

https://proec.ufersa.edu.br/nucleo-de-arte-e-cultura/
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