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Introdução

As três universidades públicas do Estado de São Paulo são responsáveis pela maior

parte da produção científica brasileira, pela formação de profissionais qualificados, por importantes

atividades  extensão  com  as  comunidades  onde  estão  inseridas  e  pela  geração  de  inovações

tecnológicas,  de  maneira  que  são  fundamentais  para  o  desenvolvimento  nacional.  Além  de

contribuir de forma expressiva para tanto, a UNESP tem como particularidade uma organização

multicampi que fomenta o desenvolvimento em todas as regiões do estado. Outro ponto de destaque

é que foi a primeira instituição dentre as estaduais paulistas a preencher metade de suas vagas na

graduação por meio da política de “cotas”, promovendo a inclusão e a justiça social. A FCHS, com

seus  cursos  de  graduação  em Direito,  História,  Relações  Internacionais  e  Serviço  Social,  e  4

Programas  de  Pós-graduação,  forma  todos  os  anos  centenas  de  profissionais,  apresenta  uma

produção científica qualificada e é amplamente reconhecido na UNESP e na comunidade de Franca

e região por suas atividades de extensão. 

 Em todo o mundo, as universidades deparam-se com grandes desafios decorrentes do

fenômeno  da  globalização  e  de  aceleradas  transformações  tecnológicas  e  culturais,  os  quais

impactam na  forma  de  produção  do  saber  científico,  no  processo  de  ensino-aprendizagem,  no

mercado de trabalho e nas relações sociais. Por sua vez, as universidades públicas brasileiras e,

particularmente a UNESP, enfrentam uma crise de financiamento sem precedentes. Isso é bastante

perceptível na FCHS, quando se observa a defasagem no quadro de docentes e servidores técnico-

administrativos, a insuficiência de recursos para as ações de permanência estudantil, as atividades

de pesquisa e de extensão, bem como nas limitações da infraestrutura física do Campus.

Em parte, a explicação para essa crise encontra-se na recessão econômica dos últimos

anos e na crise do Estado brasileiro como um todo. Além disso, há problemas de gestão, como o

alto custo da estrutura da Universidade distribuída pelo estado e a falta de critérios na aplicação dos

escassos  recursos  disponíveis  para  investimentos.  O  problema  central,  porém,  é  político:

particularmente a subserviência de diferentes gestões ao Governo do Estado na política de expansão

sem a garantia  de uma contrapartida de aporte financeiro real e suficiente;  e,  de maneira  mais

ampla, a estrutura tributária e fiscal brasileira caracterizada pela injustiça e pela perpetuação de

privilégios. Portanto, não há saída sustentável para a insuficiência orçamentária sem decisões que

compreendam a ampliação da cota-parte do ICMS destinado à UNESP, uma revisão sobre suas

responsabilidades no custeio das aposentadorias dos servidores e justiça tributária, o que, por suas

implicações distributivas, tem natureza política. 

Não obstante as limitações de competências e recursos, as funções de direção e vice-

direção de uma unidade universitária, com sua natureza híbrida (administrativa e política) são muito



relevantes  para  fazer  face  a  esses  desafios.  O  atual  contexto  histórico  e,  particularmente,  da

FCHS/UNESP, exige, por um lado, uma gestão proativa, democrática, participativa e responsável.

E, por outro lado, é imperativo o exercício de liderança político-acadêmica para resistir ao desmonte

da Universidade,  fomentar a ação coletiva,  e lutar pelo atendimento das justas demandas locais

junto à Reitoria e outras instâncias do Estado.

Partindo  dessas  premissas,  apresentamos  este  "Programa  de  Gestão"  para  a

FCHS/UNESP,  o  qual  fundamenta-se  nos  seguintes  princípios:  (1)  defesa  do  ensino  público,

gratuito, laico e de qualidade, e da autonomia universitária; (2) gestão republicana, democrática e

participativa; (3) respeito à liberdade intelectual, didática e científica, bem como ao pluralismo de

ideias; (4) indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; (5) promoção dos direitos humanos

e da cidadania; (6) respeito aos colegiados e diferentes instâncias da unidade, diálogo permanente e

trabalho coletivo. 

Nas seções seguintes apresentaremos nossas propostas para: as dimensões de ensino,

pesquisa e extensão; os segmentos docente, discente e técnico-administrativos; e as cinco diretorias

de área do Câmpus. Trata-se de um instrumento para debate a ser revisado e aperfeiçoado por meio

de amplo  diálogo  com os  três  segmentos  acadêmicos  da  FCHS durante  o  processo  eleitoral  e

também após ele se formos eleitos.

1. Dimensões Acadêmicas

1.1. Ensino

A direção deve empenhar-se para assegurar um corpo docente qualificado e motivado,

apoio técnico acadêmico e condições materiais e estruturais adequadas para a garantia de um ensino

de qualidade e capaz de responder às exigências de nosso tempo. Para tanto, propomos: 

– valorizar e garantir  condições para o adequado funcionamento da Comissão de Ensino e  dos

Conselhos de Cursos de Graduação e Pós-graduação;

– incentivar e criar condições para a atualização de conhecimentos e o aprimoramento de práticas

pedagógicas dos docentes;

– promover, em conjunto com a Comissão de Ensino e os Conselhos de Cursos, estudos e debates

permanentes  sobre  os  projetos  político-pedagógicos  e  sua  execução,  metodologias  de  ensino  e

avaliação  (especialmente  sobre  práticas  didáticas  inovadoras  e  participativas)  e  creditação  de

atividades de extensão;

– estimular a interdisciplinariedade, característica inerente à universidade, particularmente por meio

da articulação dos Conselhos para viabilizar que os estudantes frequentem disciplinas de diferentes

cursos;



– apoiar a articulação entre cursos de graduação e programas de pós-graduação;

– criar condições para a participação de docentes de outras universidades do Brasil e do exterior em

atividades de ensino presenciais e virtuais;

– melhorar continuamente a estrutura para o ensino, incluindo: reformas e adequações nas salas de

aula  e  em  seu  mobiliário;  atualização  de  equipamentos  multimídias  e  laboratórios  didáticos;

aprimoramento e desenvolvimento de plataformas digitais de ensino-aprendizagem, e treinamento

para sua utilização;

– divulgar oportunidades, incentivar e facilitar o intercâmbio nacional e internacional de discentes;

–  criar  condições  para  o  fortalecimento  dos  programas  de  pós-graduação  da  FCHS,  incluindo

gestões que se fizerem necessárias junto à Reitoria e a CAPES;

– fomentar e apoiar atividades didáticas de campo;

–  garantir  o  suporte  necessário  aos  estágios  curriculares  supervisionados,  aos  programas  de

monitoria, ao Programa de Iniciação à Docência, ao Programa de Educação Tutorial e ao Núcleo de

Ensino.

1.2. Pesquisa

Na  dimensão  da  pesquisa,  compete  à  direção,  em  primeiro  lugar,  assegurar  apoio

técnico-acadêmico, estrutura de trabalho e  condições profissionais  adequadas – a  sobrecarga de

atividades  didáticas  e,  sobretudo,  burocráticas,  por  exemplo,  constitui  um fator  limitador  a  ser

superado.  Além disso,  deve-se  fomentar  um ambiente  acadêmico  estimulante  para  a  produção

científica de alto nível. Para tanto, propomos: 

– apoiar a Comissão de Pesquisa, especialmente enquanto instância de articulação das diferentes

atividades de pesquisa da FCHS;

–  fortalecer  o  Escritório  de  Apoio  à  Pesquisa,  com os  objetivos  de:  incentivar,  disponibilizar

informações e o apoio necessário para a captação de recursos para o financiamento de projetos de

pesquisa  junto  às  agências  públicas  de  fomento  (FAPESP,  CNPq  e  CAPES),  instituições

internacionais e organizações privadas; auxiliar os docentes na preparação dos projetos, execução

orçamentária e prestação de contas, de maneira que possam se dedicar exclusivamente às atividades

propriamente  de  pesquisa;  divulgar  informações  sobre  projetos  de  cooperação  nacional  e

internacional e, quando necessário, auxiliar os docentes na preparação dos projetos para tanto;

– fortalecer os grupos de pesquisa e seu efetivo funcionamento, e as investigações coletivas em

geral, por exemplo, criando um ambiente que favoreça a convergência de linhas e projetos;

– criar o “café de ideias”, como um encontro periódico informal para trocas de informações sobre as

pesquisas realizadas pelos docentes;



–  ampliar  e  aperfeiçoar  a  infraestrutura  necessária  à  pesquisa,  incluindo,  por  exemplo,  salas

adequadamente equipadas para o trabalho dos grupos de pesquisa;

–  apoiar  as  atividades  do  Comitê  de  Ética  em  Pesquisa  e  tornar  suas  atribuições  e  seu

funcionamento mais conhecidos pelos pesquisadores da FCHS;

– disponibilizar  o  apoio  necessário  para  a  participação  dos  alunos  em programas  de  iniciação

científica;

– estimular e criar condições para a ampliação da cooperação nacional e internacional com outros

institutos de pesquisa e universidades; 

– disponibilizar as condições necessárias para a organização de eventos científicos;

– incentivar e apoiar a participação de docentes e discentes em eventos científicos; 

– apoiar a publicação de pesquisa em periódicos qualificados nacionais e internacionais.

1.3. Extensão

A  FCHS/UNESP  apresenta,  atualmente,  um  marcante  trabalho  extensionista,

compreendendo projetos, cursos, serviços e programas como a UNATI e o Cursinho Pré-vestibular.

No  campo  da  extensão  universitária,  cabe  à  direção  criar  as  condições  adequadas  para  seu

desenvolvimento e fomentar sua articulação. Para tanto, propomos:

–  valorizar  as  ações  da  Comissão  Permanente  de  Extensão  Universitária,  para  que  não  seja

simplesmente uma instância burocrática, mas sim de coordenação e articulação das atividades de

extensão da FCHS;

– fomentar a articulação entre projetos de extensão que atuam no mesmo campo;

–  aperfeiçoar  a  divulgação  de  editais  e  dos  esclarecimentos  necessários  sobre  a  submissão  de

projetos e seus sistemas de processamento na Unidade;

– fazer gestão junto à PROEX pela ampliação de bolsas e recursos para atividades de extensão

universitária;

– estimular e apoiar projetos, cursos, serviços e eventos de extensão universitária novos ou em

desenvolvimento;

– incentivar a participação de docentes, discentes e servidores técnico-administrativos em atividades

de extensão universitária, na perspectiva da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão;

– divulgar pesquisas, políticas públicas, resultados e impactos gerados por atividades de extensão,

ampliando a visibilidade interna e externa dessas atividades; 

– valorizar as ações de aproximação e integração entre a universidade e a comunidade, incluindo

escolas  públicas,  movimentos  sociais,  organizações  não-governamentais  e  o  Poder  Público  de

Franca e região;



–  apoiar  a  realização  do  Congresso  de  Extensão  Universitária  da  UNESP e  a  participação  de

docentes, discentes e servidores técnicos extensionistas nesse e em outros eventos;

– defender as demandas da FCHS e dos coordenadores de atividades de extensão junto à PROEX;

– empenhar-se para viabilizar as condições necessárias para o aperfeiçoamento e a ampliação das

atividades da Unidade Auxiliar “Centro Jurídico Social”, destacando-se a recomposição e ampliação

de seu quadro de servidores (advogados, assistentes sociais, assistentes administrativos e motorista),

que  estão  defasados  em  face  do  aumento  da  demanda,  bem  como  a  garantia  dos  recursos

necessários para custeio. Isso é indispensável, inclusive, para que o  caminhão-ônibus  doado pela

PROEX cumpra seu papel  de atender  à  população na sua periferia,  caso contrário teremos um

equipamento sem condições adequadas para cumprir seu papel. 

– apoiar as ações da UNATI (Universidade Aberta à Terceira Idade) e do Coral da UNESP;

– garantir as condições estruturais e materiais para o funcionamento do Cursinho Pré-vestibular da

UNESP, para o acolhimento dos alunos no Campus e o trabalho dos discentes-professores;

– garantir a efetividade das atividades desenvolvidas pelos projetos de extensão comunicativa;

– efetivar a implantação do Núcleo Negro para Pesquisa e Extensão – NUPE no campus de Franca.

1. 4. Gestão

A gestão deve ser proativa, ou seja, não pode se pautar simplesmente pela resolução de

problemas, deve estabelecer objetivos, estratégias e instrumentos para atingi-los. Para tanto, deve

ser baseada em um planejamento com objetivos, metas, indicadores de avaliação e instrumentos

para a realização dos ajustes necessários durante sua execução. Além disso, deve ser responsável na

elaboração e execução orçamentária. Com o mesmo grau de importância, deve ser democrática,

participativa,  transparente  e  republicana  – ou seja,  com decisões  sempre  fundadas  em critérios

públicos e jamais em quaisquer formas de relações patrimonialistas ou de compadrio. Além das

instâncias  colegiadas,  é  preciso manter  diálogo frequente,  buscando soluções  compartilhadas,  e

fomentando uma verdadeira “esfera pública” na universidade. Para tanto, propomos:

– ter uma atuação ativa e independente junto à Reitoria, e que considere as posições da Unidade

sobre as questões colocadas em pauta;

– envolver a comunidade na discussão sobre o processo de revisão do Plano de Desenvolvimento

Institucional (PDI);

– dar continuidade e ampliar o envolvimento da comunidade acadêmica na elaboração do “Plano de

Desenvolvimento da Unidade”;



– promover a participação da comunidade na elaboração do orçamento da unidade, especialmente

na  definição  das  prioridades  de  investimentos,  por  meio  de  consultas  às  diferentes  instâncias

colegiadas;

– assegurar  a transparência do orçamento da unidade,  dos relatórios de execução orçamentária,

contratos,  processos decisórios (incluindo atas e despachos), inclusive com sua disponibilização

facilmente acessível no website da FCHS e acompanhados, quando necessário, de explicações para

sua melhor compreensão, 

– manter uma rotina de reuniões com as diretorias, departamentos, conselhos, comissões e comitês,

ampliando o diálogo com docentes, servidores técnico-adminstrativos e discentes;

– trabalhar pela reposição e ampliação do quadro de servidores docentes e técnico-administrativos;

– engajar-se na luta da comunidade acadêmica pela dignidade salarial, pela progressão de carreira e

por melhores condições de trabalho;

– valorizar a atuação dos servidores docentes e técnico-administrativos;

–  promover  estudos  e  implantar  ações  para  ampliação  das  receitas  próprias  do  Câmpus  e  da

captação de recursos externos à UNESP;

–  definir  prioridades  em conjunto  com a  comunidade  e  estabelecer  metas  e  estratégias  para  a

melhoria  contínua  da  infraestrutura  do  Câmpus,  de  maneira  que  tenhamos  condições  mais

adequadas para as atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão, como: salas de aula para pós-

graduação  e  disciplinas  optativas  de  graduação;  espaço  para  projetos  de  extensão  e  grupos  de

pesquisa  etc..  Nesse  sentido,  destacamos  a  construção  do  “Bloco  4”  (fundamental  paras  as

atividades de extensão e ensino) e da “Moradia Estudantil”. As estratégias, compreendem dentre

outras,  a gestão junto à Reitoria,  o Governo do Estado de São Paulo,  a Prefeitura de Franca e

parlamentares da região. A constituição de comissões envolvendo os 3 segmentos para fiscalização

desde a atualização dos projetos até a entrega das obras e de seus equipamentos é fundamental para

que não se repitam os equívocos ocorridos na construção do Câmpus; 

–  articular  a  implementação  das  disposições  aplicáveis  à  Universidade  dos  Planos  Nacional  e

Estadual de Educação em Direitos Humanos, por meio da "Comissão de Direitos Humanos" da

FCHS;

– promover maior e melhor interação entre a UNESP e a comunidade de Franca,  por meio de:

debates com segmentos representativos da sociedade como forma de difundir as ações realizadas

pela FCHS, assim como levantar as demandas necessárias para contribuir com o desenvolvimento

regional; ampliar a comunicação da FCHS com a comunidade de Franca e região, divulgando as

atividades junto aos diversos meios de comunicação e mídias sociais, inclusive para esclarecer a

opinião pública sobre nosso papel e nossa relevância; participação no debate público; organização



no Campus de atividades culturais e esportivas abertas e em conjunto com a comunidade de Franca,

de maneira a romper com o relativo isolamento da FCHS;

– ampliar e fortalecer as parcerias com instituições de ensino, prefeituras, outros órgãos públicos,

organizações não-governamentais e empresas privadas;

–  fomentar  e  apoiar  atividades  culturais  e  esportivas  organizadas  por  docentes,  discentes  e

servidores técnico-administrativos;

– atuar  junto à  Prefeitura  Municipal  e  à  Secretaria  Estadual  de Segurança  Pública para cobrar

providências quanto a, respectivamente, a iluminação e a segurança da área externa ao Campus;

– manter contato com os bancos Santander e do Brasil para instalação de caixas eletrônicos, após

estudo e adoção de medidas necessárias para garantia da segurança e aprovação da Congregação;

– descentralização dos recursos orçamentários de custeio, de maneira que, obedecidas as diretrizes

estabelecidas pelo PDI e pela Congregação, os Departamentos e Conselhos de Cursos de Graduação

e Pós-graduação tenham autonomia na escolha de suas prioridades; 

 

2. Segmentos Acadêmicos

2.1. Docentes

Compete à direção disponibilizar as condições estruturais e o apoio técnico acadêmico

necessário para que os docentes  possam desenvolver adequadamente suas atividades de ensino,

pesquisa e extensão. Para tanto, propomos:

– trabalhar pela contratação de novos docentes efetivos e, quando não for possível, por melhores

condições de seleção e trabalho para os substitutos e eventuais bolsistas – sempre denunciando os

prejuízos dessa prática para a universidade;

– minimizar a carga de atividades burocráticas dos docentes, de maneira que tenham mais tempo

para se dedicar ao ensino, à pesquisa e à extensão;

– apoiar e incentivar pós-doutoramentos no Brasil e no exterior;

– incentivar e apoiar a participação dos docentes em programas de atualização e aperfeiçoamento,

inclusive pedagógicos;

– empenhar esforços para a melhoria das condições das salas de trabalho dos docentes, incluindo

sua climatização e atualização de computadores;

– incentivar a participação docente no processo de rearticulação da Adunesp Local.



2.2. Discentes

Além dos desafios e propostas já mencionados nas diferentes dimensões acadêmicas

deste  programa de  gestão,  com relação  ao  segmento  discente  dois  pontos  são  fundamentais:  a

politica de permanência estudantil e o permanente diálogo para o encaminhamento das questões que

envolvem as relações dos alunos entre si e com o restante da comunidade universitária. Para tanto,

propomos:

– fazer gestão junto à Reitoria e aos colegiados centrais  na perspectiva de lutar pela permanência

estudantil, especialmente pela ampliação de bolsas de permanência estudantil e auxílio-aluguel para

suprir as necessidades não atendidas pela “Moradia Estudantil”;

– empenhar todos os esforços para a reabertura do Restaurante Universitário no período noturno e

para o aumento da quantidade de refeições  servidas,  de maneira  que toda a  demanda dos  dois

períodos possa ser atendida;

– encaminhar conjuntamente soluções para a construção de uma nova “Moradia Estudantil” dentro

das dependências do Câmpus ou, pelo menos, pela melhoria das condições da atual;

– tomar todas as medidas necessárias para a garantia do direito de transporte para os alunos para

todas as suas atividades acadêmicas, inclusive junto ao Poder Público municipal e à concessionária

de transporte público;

– adotar medidas educativas e disciplinares para combater o racismo, a misoginia, a homofobia e

toda e qualquer forma de discriminação e desrespeito aos direitos humanos;

– estabelecer um canal permanente de diálogo com os centros acadêmicos, representantes discentes

e coletivos da FCHS;

– assegurar aos representantes discentes as condições institucionais para o exercício de sua função;

– apoiar o fortalecimento dos Centros Acadêmicos;

–  organizar,  em  conjunto  com  os  alunos,  as  atividades  para  acolhimento  e  integração  dos

ingressantes;

– apoiar a Atlética; 

– incentivar e garantir a estrutura necessária para o funcionamento das empresas Júniores;

– estimular e apoiar a participação de estudantes em atividades e eventos acadêmicos, culturais e

esportivos.  Isso  inclui  medidas  no  sentido  de  facilitar  a  utilização  do ônibus  da  FCHS para  a

participação em tais atividades.



2.3. Técnico-Administrativos

Todo o funcionamento da unidade depende da atuação eficiente e comprometida dos

servidores técnico-administrativos. A fim de lhes possibilitar melhores condições para que possam

continuar a desempenhar um trabalho de qualidade, propomos: 

– valorizar e manter um diálogo permanente com os servidores técnico-administrativos;

– assegurar a participação dos servidores nos órgãos colegiados;

– procurar atender as demandas referentes à estrutura de trabalho;

– incentivar e oferecer oportunidades para a qualificação profissional dos servidores;

– estudar possibilidades de implementação de apoio e suporte a servidores para atender demandas

específicas em cada seção;

– apoiar as atividades promovidas pela ASUCAF.

3. Diretorias de Área

Nas  subseções  pertinentes  às  Diretorias  de  Áreas,  elencaremos  algumas  propostas

específicas  para  cada  uma delas  que  não foram contempladas  nas  dimensões  e  nos  segmentos

acadêmicos. Salientamos que a administração deve valorizar as experiências dos profissionais de

cada área e manter o diálogo constante e aberto entre direção, diretores de área, servidores de cada

área e a comunidade acadêmica como um todo, para que as demandas de todos, em face da escassez

de recursos, possam ser contempladas de forma democrática, justa e eficiente, estando presentes no

acompanhamento próximo dos trabalhos e desafios de cada diretoria, e rompendo com toda forma

de personalismo e autoritarismo. 

3.1. Divisão Técnica Acadêmica

A Divisão Técnica Acadêmica compreende as seguintes seções: Seção Técnica de Apoio

ao Ensino, Pesquisa e Extensão; Seção Técnica de Graduação; Seção Técnica de Pós-Graduação e

Seção Técnica Acadêmica. Apresentamos as seguintes propostas para esta divisão: 

–  assegurar  as  condições  de  pessoal,  estrutura  e  materiais  para  a  realização  das  funções  das

diferentes seções desta Divisão;

– assegurar as condições necessárias para o adequado funcionamento da Comissão Permanente de

Ensino, da Comissão Permanente de Pesquisa e do Comitê de Ética em Pesquisa, além de ampliar o

conhecimento da comunidade acadêmica sobre suas atribuições, funcionamento e resultados;



– encaminhar as demandas necessárias para o contínuo aperfeiçoamento do suporte às atividades de

ensino de graduação e de pós-graduação;

–  disponibilizar  servidores  técnico-administrativo  (com  cursos  e  capacitação  nesta  área)  com

objetivo de assessorar técnica e administrativamente os Programas de Pós-Graduação na interface

entre as dimensões de ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento organizacional, especialmente

para a otimização da aplicação dos recursos repassados pela CAPES e pela PROPG, bem como para

o apoio e acompanhamento de projetos de captação externa de recursos;

– promover a apresentação da FCHS, seus cursos, estrutura, projetos de pesquisa e extensão e a

política  de  permanência  estudantil  junto  às  escolas  públicas  de  ensino  médio  de  Franca,  tanto

atuando junto a essas escolas, como trazendo os alunos para visitar o Câmpus; 

– aperfeiçoar os processos de apoio à organização de eventos acadêmicos, buscando ampliar o apoio

financeiro e organizacional para sua realização;

– melhorar a estrutura disponível a fim de ampliar os serviços de editoração.

3.2. Divisão Técnica Administrativa

A Divisão Técnica Administrativa compreende as seguintes seções: Seção Técnica de

Desenvolvimento  e  Administração  de  Recursos  Humanos;  Seção  Técnica  de  Finanças;  Seção

Técnica de Contabilidade; Seção Técnica de Comunicações; Seção Técnica de Materiais; Centro de

Convivência Infantil; Seção Técnica de Saúde; Seção Técnica de Nutrição. 

– atuar pela reposição do quadro de Servidores Técnicos Administrativos;

– ampliar a transparência e a divulgação sobre o uso dos recursos da unidade;

– aprimorar os programas preventivos para a saúde física e mental de docentes, servidores técnico-

administrativos e discentes;

– apoiar todas as ações necessárias para o aprimoramento continuo do Centro Convivência Infantil

(CCI);

– facilitar a comunicação entre organizações representativas (Sintunesp e Adunesp) e os docentes e

servidores técnico-administrativos da Unidade e destes entre si;

– fomentar a manutenção do vínculo com o quadro de aposentados da FCHS, por meio do website,

do e-mail institucional e da organização de eventos;

– facilitar o remanejamento de servidores técnicos administrativos de acordo com aptidão e perfil; 

– preparar  servidores para novas funções e  possíveis substituições de funções de liderança que

possam exercer no futuro;



3.3. Diretoria Técnica de Serviços e Atividades Auxiliares

–  fazer  uma  gestão  que  se  empenhe  na  discussão  junto  aos  colegiados  locais  e  centrais  para

contratação de servidores por concurso público e não de forma terceirizada;

– otimizar os serviços de manutenção e zeladoria, estudando alternativas que ampliem a capacidade

de atendimento das demandas;

– estudar e implementar recursos para o aprimoramento dos serviços de vigilância, especialmente

com o pleno  funcionamento  do  monitoramento  eletrônico,  por  meio  dos  ajustes  e  serviços  de

manutenção que se fizerem necessários;

– zelar pelo bom funcionamento da frota de veículos e das condições de trabalho da equipe, de

maneira a melhor atender às demandas da unidade;

– ampliar e criar novos programas de sustentabilidade ambiental;

– analisar os contratos de serviços terceirizados;

– manter o funcionamento e ampliar a capacidade de trabalho da Gráfica;

– adotar em conjunto com a comunidade programas para redução de despesas com energia elétrica,

água, e telecomunicações e materiais em geral,  sem prejuízo do adequado desenvolvimento das

atividades da FCHS;

–  estudar  a  viabilidade  de  inclusão  no  contrato  com a  vigilância  terceirizada  da  utilização  de

motocicletas nas rondas que realizam no Câmpus;

– estudar a viabilidade de aquisição de 1 veículo elétrico para atividades de manutenção, tendo em

vista  melhores  condições  de  trabalho  para  os  servidores  e  maior  eficiência  na  realização  dos

serviços.

3.4. Diretoria Técnica de Informática

– capacitar de forma permanente a equipe da Diretoria Técnica de informática para a manutenção da

qualidade dos serviços  oferecidos,  especialmente no que se refere aos  aplicativos  de apoio aos

serviços administrativos e acadêmicos

– garantir  o  orçamento  e  a  infraestrutura  adequada  para  os  serviços  técnicos  de  informática  e

telefonia;

– atualizar regularmente equipamentos e programas;

– aperfeiçoar e atualizar o website da FCHS;

– atualizar regularmente o laboratório de informática;



– desenvolver projetos que minimizem as interrupções dos serviços e melhorem a performance da

internet,  bem  como  reduzam  a  incidência  de  vírus e  a  entrada  de  propaganda  nos  e-mails

institucionais;

– manutenção adequada dos equipamentos de no-break; 

– estudar a implantação de sistema de ticket eletrônico para o Restaurante Universitário;

3.5. Diretoria Técnica de Biblioteca e Documentação

– promover estudos sobre alternativas para ampliação do espaço da Biblioteca;

– atualizar e internacionalizar o acervo da Biblioteca;

– criar condições e fomentar a ampliação do uso da biblioteca como um espaço de estudo e pesquisa

individual e coletivo;

– implantar equipamentos para facilitar a digitalização de obras, respeitados os limites legais;

– ampliar a acessibilidade na biblioteca; 
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