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Apresentamos a seguir nossas principais propostas para a Diretoria do CCET, gestão 2019-2023:
ENSINO GRADUAÇÃO/PÓS-GRADUAÇÃO:
 Desenvolver a cultura inovadora e empreendedora em nossos alunos e docentes;
 Promover a melhor integração e coordenação das componentes curriculares em nossos cursos de
graduação, usando ferramentas modernas para construção de projetos pedagógicos;
 Discutir alternativas para uma acolhida mais efetiva aos alunos ingressantes; maior aproximação com
nossos egressos e estabelecimento de uma rede de contatos ativa;
 Elaborar material de divulgação institucional, envolvendo grupos de pesquisa e PPGs;
 Implementar treinamento obrigatório em segurança laboratorial;
 Promover a internacionalização dos Programas, com destaque para a implantação do Programa
Institucional de Internacionalização (PRINT) aprovado recentemente pela CAPES;
 Aumentar a exposição do CCET/UFSCar junto à comunidade, divulgando nossos programas de
graduação e pós-graduação, visando uma melhor captação de alunos.
PESQUISA:
 Desenvolver material de suporte para apresentações orais e posters, de livre uso pelos pesquisadores;
 Apoiar a participação dos pesquisadores em editais que tragam recursos para a instituição, assim como
desenvolvam a colaboração e o intercâmbio internacional;
 Promover a cultura da pesquisa científica de excelência, incentivando submissão de trabalhos para
revistas de alto impacto, participação em congressos internacionais e premiações; promover ampla
divulgação de trabalhos de relevância e premiações recebidas por nossos pesquisadores;
 Divulgar estruturas de apoio, como o Escritório de Apoio Institucional ao Pesquisador (EAIP).
EXTENSÃO:
 Estimular e apoiar a participação dos estudantes em competições estudantis de ciência e tecnologia,
buscando novas estratégias de fomento internas;
 Incentivar os projetos envolvendo parceria com empresas públicas, privadas e diferentes instituições em
cada área de conhecimento;
 Maior proximidade com o meio ambiente de empreendedorismo da região, com empresas juniores e
com a Agência de Inovação da UFSCar.
COMUNIDADE:
 Promover regularmente eventos de recepção a novos servidores e de homenagem aos aposentados;
 Melhorar a comunicação do Centro e buscar maior aproximação com a sociedade, valorizando o
trabalho aqui desenvolvido e arregimentando novos alunos e colaboradores;
 Instalação de bicicletários em todas as unidades do CCET;
 Recuperar a história do CCET como início para as comemorações dos 50 anos do CCET.
ADMINISTRAÇÃO:
 Atuar sempre prezando pelo comprometimento, a seriedade, a responsabilidade, a independência e o
compromisso com o CCET e com a UFSCar;
 Buscar uma maior eficiência em todos os processos desenvolvidos pela diretoria do CCET,
especialmente com relação aos processos de compra;
 Estabelecer comissões assessoras permanentes para apoio à diretoria/CoC CCET em áreas específicas:
ensino, projetos, empreendedorismo;
 Promover melhor compartilhamento de informações e experiências entre as unidades do CCET.

