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PLANEJAR, CRESCER E MUDAR JUNTOS

Louisiane de Carvalho Nunes e Giovanni de Oliveira Garcia

SOBRE OS CANDIDATOS

Louisiane de Carvalho Nunes, médica veterinária, docente lotada no
Departamento de Medicina Veterinária ingressou na Ufes no ano de
2004, onde atuou como subchefe e chefe de departamento,
subcoordenadora do curso de Medicina Veterinária, coordenadora e
gerente do Hospital Veterinário. No ensino de graduação, ministra
as disciplinas de Patologia Geral e Especial, Citopatologia e
Toxicologia Veterinária e na pós-graduação atua na área de
Patologia e Toxicologia Animal, principalmente em doenças em
animais domésticos e silvestres e plantas tóxicas. Giovanni de
Oliveira Garcia, engenheiro agrônomo, docente lotado no
Departamento de Engenharia Rural ingressou na Ufes no ano de
2009, onde atuou como subchefe e chefe de departamento, membro
titular do CCAE no CEPE e coordenador do Programa de Pós-
graduação em Produção Vegetal. No ensino de graduação vem
lecionando a disciplina de Desenho Técnico e na pós-graduação
atua no desenvolvimento de pesquisas relacionadas ao reúso de água
em cultivos agrícolas.

APRESENTAÇÃO E COMPROMISSO DOS CANDIDATOS

As mudanças na forma de gerenciamento das instituições marcaram
avanços e conquistas e, o CCAE, em seu contexto histórico de
crescimento, foi marcado por avanços e conquistas em relação ao
ensino, pesquisa e extensão. Entretanto, necessita ainda ampliar e
consolidar esses avanços para alcançar melhores resultados para
concretizar sua missão institucional. Para tanto, é importante
intensificar ações em áreas estratégicas prioritárias, visando
melhorar as condições dos pilares ensino, pesquisa e extensão
aprimorando os modelos de gestão com maior eficiência e melhor
otimização de recursos humanos e financeiros. Este momento, em
que se organiza consulta aos cargos de Diretor e Vice-Diretor junto
à comunidade do CCAE, representa uma oportunidade para juntos,
promovermos um debate sobre quais rumos o CCAE deve seguir. É
nessa perspectiva que se apresenta a chapa PLANEJAR,
CRESCER E MUDAR JUNTOS, composta pela professora
Louisiane de Carvalho Nunes e pelo professor Giovanni de Oliveira
Garcia, respectivamente candidatos aos cargos de Diretora e Vice-
Diretor para o quadriênio de 2020-2024, cujo plano de trabalho é
apresentado neste documento. Nosso compromisso é atuar com
harmonia, diálogo e transparência com a comunidade, ouvindo,
respeitando e fortalecendo as unidades acadêmicas e administrativas.

GESTÃO FINANCEIRA, ESTRUTURAL E DE SEGURANÇA

Os desafios financeiros estarão presentes na nossa gestão, no
entanto, o planejamento estratégico de gestão é uma importante
ferramenta para que possamos apresentar à comunidade a real
situação na qual nos encontramos. Assim, propõe-se a criação de
mecanismos internos de visem captar e dividir recursos de forma
transparente, sejam estes de origem institucional ou por meio de
parcerias com outras instituições governamentais e não
governamentais. Sabemos da necessidade imediata de definirmos
prioridades para a utilização dos recursos financeiros e de
fortalecermos e apoiarmos os setores que geram recursos no Centro.
Além disso, destaca-se a importância de ações em conjunto com a
Diretoria de Infraestrutura - Setorial Sul, voltadas para a ampliação,
recuperação, preservação e manutenção das edificações. Também é
necessária a elaboração de um plano diretor físico para alocação das
áreas existentes e de crescimento do Campus de Alegre, das áreas
experimentais e do Hospital Veterinário. Destaca-se ainda a
necessidade de avaliarmos a política de segurança no Campus e

áreas experimentais de modo que a comunidade acadêmica possa
se sentir segura.

ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

O CCAE possui sete cursos de graduação, nove cursos de pós-
graduação e três áreas experimentais. Somos responsáveis pela
formação de profissionais nas áreas de ciências agrárias e
engenharias, pelo desenvolvimento de inúmeras pesquisas
científicas e pelo desenvolvimento de diversas atividades de
extensão à comunidade. Nesse sentido, precisamos melhorar a
divulgação dessas ações à sociedade. É de fundamental
importância apoiarmos e fortalecermos os cursos de graduação e
pós-graduação visando garantir a execução de suas atividades
acadêmicas, sejam em melhorias de espaço físico, aquisição de
novas tecnologias e adoção de metodologias ativas de ensino. Para
isso, a atualização dos PPCs dos cursos de graduação torna-se uma
prioridade. Também é necessário desenvolvermos estratégias de
utilização das nossas áreas experimentais, seja para produzirmos
insumos agrícolas, alimentos de origem vegetal ou animal, além da
prestação de serviços, como já existente no Hospital Veterinário.
Assim, a viabilização de transporte e melhoria das instalações
necessita ser firmemente avaliada.

GESTÃO DE PESSOAS

Diante da realidade organizacional do Campus, é necessário
investir nas relações interpessoais, visando fortalecer a relações
sociais a fim de oferecer oportunidades de convivência para os
estudantes e servidores, como apoiar as atividades sócio-culturais
que proporcionem melhoria da saúde mental e física da
comunidade acadêmica. Nossa proposta de trabalho contempla
estabelecer ações de curto, médio e longo prazo visando traçar
objetivos futuros viáveis de organização institucional, a fim de
buscar a implantação de estratégias inovadoras que garantam as
tomadas de decisões e as mudanças que o CCAE necessita no
âmbito de gestão de pessoas e de equipes. Também espera-se
buscar junto a Reitoria o fortalecimento na política de atendimento
psicossocial aos técnicos administrativos, docentes e discentes no
Campus de Alegre e, ainda, recursos que possam contribuir na
melhoria das condições de trabalho do técnicos administrativos e
docentes tais como novos gabinetes para docentes, salas adequadas
para os técnicos de laboratórios e secretarias. Reorganizar e
fortalecer o Centros Acadêmicos dos cursos do CCAE e apoiar as
ações desenvolvidas pelas empresas juniores. Espera-se ainda
conseguir a implementação das provas de proficiência em língua
estrangeira e bem como a extensão da oferta dos Cursos de
Línguas para os estudantes do CCAE, caso seja de interesse da
comunidade.

CONCLUSÃO

O CCAE precisa avançar. Precisamos convencer, sermos atrativos,
avançarmos na formação de profissionais para atender às diferentes
demandas da sociedade. O CCAE deve ser fortalecido de forma
continuada na geração de conhecimentos com o SABER tendo
uma dimensão que ultrapasse os limites do nosso espaço físico e
atingindo o social, o cultural e o científico. Para isso, precisamos
fazer mais que o normal de cada dia. Precisamos acreditar que é
possível. Precisamos fazer o extraordinário que transforma.
Precisamos nos tornar um modelo de gestão. Precisamos, em
certos momentos, ser ousados pois o CCAE merece construir uma
nova história.


