CARTA PROGRAMA RESUMIDA
Chapa Alternativa CCET
Candidato a Diretor: Prof. Dr. Luiz Fernando de Oriani e Paulillo. Professor Titular do
Departamento de Engenharia de Produçã o. Pesquisador PQ do CNPq. CV Lattes
Candidato a Vice-Diretor: Prof. Dr. Guillermo Antonio Lobos Villagra. Professor Associado
IV do Departamento de Matemá tica. CV Lattes
A Universidade Federal de Sã o Carlos, que em suas duas primeiras dé cadas foi chamada de “a
pequena notá vel”, cresceu e se transformou numa das melhores Universidades do paı́s e
continua tendo no CCET uma de suas forças propulsoras. Como garantir o protagonismo do
Centro na continuidade do crescimento em ensino, na pesquisa e extensã o-inovaçã o?
A chapa “Alternativa CCET” quer conversar sobre isto!
Algumas Propostas
Graduação
● buscar uma maior integraçã o entre as ciê ncias bá sicas e as engenharias, no ensino de
graduaçã o, objetivando equacionar as questõ es crı́ticas;
● sistematizar informaçõ es relevantes, por meio de indicadores existentes e relató rios
compartilhados pelas coordenaçõ es dos cursos;
● desenvolver a Agenda de Carreiras para alunos dos cursos do CCET
Pós-graduação, pesquisa e extensão-inovação
● avançar com a constituiçã o de uma agenda de atividades direcionadas para o processo
de internacionalizaçã o;
● aprimorar a integraçã o das unidades do CCET com o setor produtivo;
● auxiliar, quando necessá rio, os diá logos entre professores e pesquisadores do Centro
com as Agê ncias de Fomento, em especial a FAPESP.
Administração
● atuar para a criaçã o de uma polı́tica de gestã o de riscos e segurança em laborató rios de
ensino e pesquisa do Centro;
● desenhar estraté gias para a utilizaçã o e iciente dos recursos do Centro, com a montagem
de um planejamento no inı́cio de cada ano;
● realizaçã o de planejamento estraté gico no CCET, por meio de mapeamento de luxos de
recursos e açõ es, e apoio à realizaçã o de planejamento estraté gico inicial nos
departamentos acadê micos que ainda nã o possuem
Técnico-Administrativos
● realizar levantamento dos per is dos servidores té cnico-administrativos do CCET com o
objetivo de construir polı́ticas de apoio e incentivo à formaçã o pro issional;
● construir, com a participaçã o e apoio dos servidores té cnico-administrativos, estraté gias
que aprimorem a segurança nos laborató rios de ensino e pesquisa do Centro (cartilhas e
cursos);
Outros Temas Relevantes
● buscar meios de apoio à polı́tica de permanê ncia estudantil;
● desenvolver uma agenda de apoio ao desenvolvimento pro issional de jovens
professores;
Prof. Dr. Luiz Fernando de Oriani e Paulillo

Prof. Dr. Guillermo Antonio Lobos Villagra

Conheça todas as nossas propostas
https://www.facebook.com/alternativaccet.ufscar.br/?modal=admin_todo_tour

