
Proposta de trabalho 

Candidatura à Coordenação do Curso de Bacharelado em Administração Noturno 

– UFSM/PM 

Prezada comunidade acadêmica do Curso de Bacharelado em Administração 

Noturno – UFSM/PM, dirijo-me a vocês no intuito de apresentar a proposta de trabalho 

que pretendo desenvolver, se escolhido pelo sufrágio no processo de consulta em vista da 

indicação ao Cargo de Coordenador, para o período 2021-2023. 

Como primeira iniciativa, considero a necessidade de inteirar-me da dinâmica de 

demandas da Coordenação do Curso, para tentar dar sequência ao excelente trabalho que 

que a Professora Greici desenvolve. Nesta perspectiva, não vislumbro necessidade de 

mudanças. Aliás, reitero que estivemos à mercê de uma colega dedicada e competente no 

exercício deste cargo e lamento a opção pessoal da Professora Greici em abdicar da 

recondução. Há, ainda, aspectos de cunho institucional,  como aqueles discriminados no 

Art. 97 do regimento Geral da UFSM e no Art. 107 do Regimento do Campus UFSM 

Palmeira das Missões. 

 Considero importante ter em conta o fato de passarmos por um período atípico, 

desde 16 de março de 2020, quando se admitiu a necessidade de realizar atividades 

remotas em vista da pandemia Covid-19. Tivemos momentos de expectativa e incerteza, 

tanto no que concernia à possibilidade de volta às atividades presenciais, quanto da 

continuidade, e por qual horizonte de prazo, do Regime de Exercícios Domiciliares 

Especiais (REDE). Acerca disso, parabenizo o empenho da Professora Greici em face às 

demandas recorrentes de ordem institucional e do quotidiano de nossas(os) 

acadêmicas(os), assim como de colegas que não mediram esforços para dar conta dos 

desafios ora impostos. 

Mas, a vida segue, novos desafios e, talvez, mais incertezas se avizinhem. 

Sozinho, ninguém dá conta de circunstâncias inusitadas e prementes. Por isso, a 

importância do trabalho em equipe: gestores, Técnicos Administrativos em Educação, 

docentes e discentes, assim como todo staff de suporte, infraestrutura, limpeza, 

manutenção, segurança.  

E, em vista do pleito ao qual me submeto nesta consulta à nossa comunidade 

acadêmica, elenco aspectos que assumo como compromissos para a Coordenação do 



Curso de Bacharelado em Administração Noturno – UFSM/PM, no período de 2021 a 

2023: 

- Retorno seguro às atividades didático-pedagógicas presenciais e recuperação de 

disciplinas não encerradas do semestre 2020-1, com observação ao calendário 

suplementar da UFSM e especial cuidado no que diz respeito às normas de biossegurança; 

- Implementação do novo Projeto Pedagógico do Curso, com especial atenção à 

curricularização da Extensão (observadas as recomendações do NDE e do Colegiado de 

Curso, assim como da PROGRAD e outras instâncias pertinentes); 

- Dar continuidade às iniciativas conjuntas com NDE, Colegiados de Cursos, 

Colegiado do Departamento de Administração, Direção do Campus e PROGRAD, em 

vista do ENADE; 

- Realizar benchmarking  com outros cursos do Campus, e com cursos de 

Administração de outras IES, que obtiveram bom desempenho no ENADE; 

- Dar continuidade e intensificar   estratégias de divulgação de Editais de Projetos, 

Eventos, Grupos de Pesquisa, atividades conjuntas com outras organizações, 

nomeadamente aquelas de Palmeira das Missões, na web page do curso, para que seja 

reconhecida como um meio de comunicação efetivo para nossa comunidade acadêmica; 

-  Dar continuidade e procurar intensificar  parcerias e iniciativas com o Diretório 

Acadêmico (como as Semanas Acadêmicas, Dia do Administrador), fomentando a 

interação entre as diferentes turmas e com a comunidade acadêmica do Campus; 

- Dar continuidade e intensificar iniciativas concernentes às demandas 

relacionadas a discentes que residam na Casa do Estudante, especialmente àquelas que 

requeiram interações com o Núcleo de Apoio Pedagógico; 

- Ampliação de projeto  de Extensão junto às CDLs de municípios da região para 

identificar demandas de estágios e eventuais projetos para a Visão Júnior. 

Além destes aspectos, entendo que no decorrer do tempo nos deparemos com 

novas demandas, o que nos desafiará à responsividade e assertividade, que só 

conseguiremos mediante o trabalho em equipe, com as diferentes esferas da comunidade 

acadêmica. Neste sentido, destaco que acredito no comprometimento e engajamento de 

todas(os) em vista de um Curso cada vez melhor, potencializando a empregabilidade de 

nossas(os) egressas(os), assim como lhes proporcionando condições competitivas em 



processos seletivos, seja de ingresso em programas de Pós-Graduação Stricto Sensu ou 

de concursos públicos.  

Posto isso, coloco-me à disposição para dirimir eventuais dúvidas acerca deste 

documento e faço votos de que em breve estejamos juntos novamente, em nosso belo e 

acolhedor Campus. Por ora, reforço a necessidade, e importância, de nos cuidarmos e 

àqueles com quem construímos nosso cotidiano. 

Professor Luis Carlos Zucatto  

 


