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AVANÇA EACH  

Proposta de Gestão 2018-2021 

 

Apresentação 

Este documento apresenta princípios que nortearão nossos compromissos de gestão da EACH, em 

caso de nossa eleição. Nossas ideias em diversos âmbitos da atividade acadêmica estão aqui 

sintetizadas. As experiências desenvolvidas ao longo dos quatro últimos anos de trabalho, tanto na 

vice-direção quanto na presidência da comissão estatutária de graduação da Unidade, nos 

qualificam para esta candidatura: nosso objetivo é aprimorar processos e procedimentos adotados 

na gestão que se encerra, procurando atender os anseios e as necessidades de nossa 

comunidade. Abordamos aqui alguns aspectos que julgamos mais importantes de serem 

enfatizados no momento atual, ressaltando nossa disponibilidade para escutar, enfrentar 

dificuldades e construir soluções de forma compartilhada.  

 

1. Princípios Gerais 

Valorização das funções essenciais da universidade – ensino, pesquisa, extensão - e 

fortalecimento do interesse público, com vistas a atingir e manter a excelência em cada um dos 

segmentos. Para tanto é essencial ampliar o quadro de funcionários e completar o quadro docente 

da unidade a fim de viabilizar a consolidação dos cursos de graduação e dos programas de pós-

graduação, fortalecer a pesquisa, incrementar a extensão e aumentar a difusão/divulgação das 

atividades da escola, assim como sua interação com a comunidade. 

Envolvimento e diálogo permanente com a comunidade em todos os temas da vida universitária, 

por meio das comissões estatutárias, das comissões assessoras e dos grupos de trabalho. Isto 

envolve a) distribuição do espaço físico no âmbito do plano diretor que inclui as reais possibilidades 

de concretização dos projetos de construção/ampliação já existentes; b) alocação de funcionários, 

privilegiando os objetivos de cada setor e as suas competências; c) distribuição de recursos da 

Unidade para as diferentes possibilidades de utilização, a partir de critérios e prioridades 

estabelecidos de maneira participativa; d) realização de reuniões acadêmicas, administrativos e 

estudantes com frequência regular, estabelecida segundo as necessidades.  

Difusão da identidade e consolidação da imagem da EACH como Unidade universitária 

interdisciplinar, com realizações de excelência em todos os campos. Para tanto, é importante 

estabelecer estratégias de comunicação, apoio e acompanhamento para o desenvolvimento de 

ações de projeção e visibilidade no meio acadêmico, defendendo os interesses coletivos da 

Unidade. 
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Gestão da EACH participativa e tendo como prioridade o interesse público, com reflexos em 

todos os âmbitos da vida acadêmica, incluindo formação e aperfeiçoamento dos estudantes, 

funcionários e docentes, ambiente de trabalho e estudo e aplicação e uso de recursos (humanos, 

material e financeiro). Nesse sentido, serão prioritárias ações junto à Reitoria e aos órgãos centrais 

para revisão do orçamento da EACH, compatibilizando-o com o perfil da Unidade, para ampliação 

do quadro docente (criação e devolução dos cargos, eliminação dos contratos precários), tornando-

o condizente com as necessidades dos cursos e programas, e para ampliação do quadro de 

funcionários, aproximando-o à média da universidade. 

Continuidade da discussão e devidos encaminhamentos da reforma organizacional e regimental 

(NPD) e da determinação de uma estrutura funcional visando o aprimoramento. 

 

2. Atividades fim 

Será prioridade incentivar e criar condições essenciais ao ensino, pesquisa e extensão e, junto com 

as Comissões Estatutárias, desenvolver política de: 

a) valorização das atividades acadêmicas, científicas, de avaliação institucional e da progressão na 

carreira docente, o que inclui estímulo à pesquisa, ao pós-doutoramento, ao intercâmbio com 

centros de excelência, entre outros; 

b) incentivo aos grupos de pesquisa para que aumentem a demanda às agências de fomento; 

c) valorização dos programas de pós-graduação a fim de que estes possam se consolidar e 

habilitar-se para doutorados; 

e) acompanhamento de atribuição didática na graduação e na pós-graduação justa, equilibrada e 

adequada à necessidade de consolidação de cursos de graduação e programas de pós-graduação; 

f) melhoria e/ou criação de indicadores de avaliação dos cursos de graduação e dos programas de 

pós-graduação, os quais servirão, inclusive para instruir a demanda por bolsas de estudo; 

g) desenvolvimento de relações formais com egressos de cursos de graduação e programas de 

pós-graduação, com vistas ao seu aprimoramento, à diminuição da evasão e ao incremento do 

ingresso na profissão ou no meio acadêmico; 

h) incentivo às atividades de extensão e cultura para a comunidade interna e externa, o que inclui a 

implementação da Semana Anual da Ciência e da Extensão, bem como as feiras de livro, as feiras 

das profissões da Unidade, e, outras atividades que tenham como referência a ampliação da 

concepção de uma Unidade aberta e preocupada com o desenvolvimento interno e do seu entorno; 

i) estímulo ao engajamento institucional e à ampliação da participação do quadro docente nas 

atividades fim da Unidade; 
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j) continuidade do apoio aos discentes para participar do processo de internacionalização, 

destacando a prioridade de instalação do centro de línguas na EACH, que já esta sendo negociado 

pela direção e a CRInt com o centro de línguas da FFLCH;  

k) apoio à mobilidade internacional de docentes para atualização e realização de pesquisa, de 

funcionários para aprimoramento técnico-administrativo e alunos de graduação e pós-graduação 

para complementação educacional e ampliação dos horizontes profissionais e científicos; 

l) apoio, valorização e fortalecimento às modalidades de dupla diplomação, na graduação, e da 

dupla titulação e de cotutela, na pós-graduação; 

m) estímulo à vinda de pesquisadores estrangeiros e pós-doutorandos, tanto na forma de visitas de 

curta duração, como de permanências de médio prazo; 

n) desenvolvimento de ações junto ao grupo de apoio pedagógico (GAP) para valorização do 

trabalho docente, aperfeiçoamento de relações no campo do ensino-aprendizagem e 

desenvolvimento de práticas pedagógicas condizentes com a proposta interdisciplinar da EACH, 

entre outros. 

 

3. Recursos financeiros  

Orçamento e consolidação da EACH estão intrinsecamente relacionados, visto que os indicadores 

que determinam a dotação orçamentária precisam ser revistos. Nosso compromisso é pleitear por 

dotação orçamentária mais justa e equilibrada. 

A captação de recursos para investimento em pesquisa, ensino, cultura e extensão será, por nós, 

fortemente apoiada, em todas as etapas. Da mesma maneira é preciso otimizar o uso dos recursos 

destinados aos terceirizados (vigilância e limpeza), objetivando a eficiência na execução dos 

contratos. 

Os setores administrativos, fundamentais para a execução orçamentária, contarão com nosso total 

apoio. Os dados da execução orçamentária assim como os de planejamento têm sido 

disponibilizados para que a Congregação, o CTA e a comunidade os possam acompanhar e 

analisar. Nosso compromisso é aprofundar os processos de controle e transparência da gestão, 

além de tornar permanente a Comissão de Planejamento e Orçamento. 

Para nós, a captação de recursos também prevê a retomada das aquisições para o acervo da 

biblioteca da EACH. Além disso, é preciso destacar que os cursos de graduação e os programas 

de pós-graduação da EACH necessitam de laboratórios modernos e equipados, cuja estrutura 

precisa ser repensada e aprimorada. Nossa proposta é o melhor uso dos recursos disponíveis 

(aqueles necessários e ainda não disponíveis) para a reforma e manutenção desses laboratórios. 
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Finalmente, trabalharemos no apoio e viabilização do programa “Parceiros da EACH”, criado em 

2016, que permite distintas formas para obtenção de recursos para o desenvolvimento das 

atividades fim da Unidade. 

 

4. Recursos Humanos 

A política de recursos humanos é definidora de parte significativa do planejamento plurianual da 

Unidade, da definição das condições de efetivação de adequadas condições de trabalho e 

desenvolvimento institucional. Pontuamos a seguir algumas considerações acerca dos desafios 

relativos aos docentes e funcionários: 

 

4.1 Docentes 

A elaboração do projeto institucional da EACH implica, obrigatoriamente, na ampliação do quadro 

de docentes visando a consolidação – e ampliação da oferta - dos cursos de graduação e dos 

programas de pós-graduação, como também das atividades de extensão. Este deve ser o primeiro 

passo para se pensar no projeto acadêmico do docente, base de sua avaliação.  

Recentemente recebemos documento proposto pelos membros do CAI e CAD contendo os 

princípios gerais para a elaboração do projeto institucional. Sugestões das categorias deverão ser 

enviadas à CPA (Comissão Permanente de Avaliação) e nosso compromisso é atuar no sentido de 

que a especificidade interdisciplinar da EACH seja reconhecida e considerada como base do 

processo de avaliação, contribuindo para que esta seja formativa e não punitiva, e para que leve 

em consideração não só as atividades de pesquisa, mas também valorize as de ensino e extensão. 

O papel da Direção é dar condições para o desenvolvimento da carreira docente, com apoio para a 

captação de recursos das agências financiadoras e execução dos programas de pesquisa, 

promovendo a difusão dos avanços. 

A partir do projeto institucional estimularemos, no âmbito interno, o desenvolvimento dos projetos 

acadêmicos dos docentes. É nosso compromisso envidar todos os esforços para que a EACH 

cumpra seu papel de Unidade interdisciplinar. 

 

4.2 Funcionários 

O investimento no processo de ampliação do quadro e capacitação dos funcionários é uma de 

nossas metas. A capacidade de trabalho, o conhecimento e a liderança devem ser valorizados e 

incentivados. Estimularemos o uso de diferentes meios para que a formação em serviço ocorra, 

dando prioridade às demandas elencadas pelos funcionários. 
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Devemos captar as demandas e sugestões dos funcionários, no início da gestão, para a 

reorganização de estrutura e processos na Unidade, criando internamente um banco de 

oportunidades, respeitando-se os princípios da continuidade do serviço público, o plano de carreira 

e a qualificação daquele que solicita a mudança. 

Nossa proposta é demandar ampliação do quadro de funcionários, pois o número atual, além de 

ser insuficiente, não atenderá à reforma organizacional e regimental que está sendo proposta.  

As diferentes formas de aperfeiçoamento, treinamento, especialização e similares serão definidas 

em conjunto com as representações dos funcionários. 

A relação entre direção e funcionários será respeitosa, democrática, transparente e participativa e 

nos dispomos a realizar reuniões periódicas para ouvi-los. Outro aspecto será a negociação com o 

Grêmio da EACH e com os órgãos centrais para viabilizar o exercício amplo de seus objetivos e 

atividades na Unidade. 

 

5. Gestão da Unidade 

Pretendemos fortalecer os conselhos da Unidade, em especial o Conselho Técnico Administrativo 

(CTA) como espaço no qual se possa compreender ou diagnosticar os problemas de forma a 

enfrentá-los e solucioná-los. Além disso, outros aspectos importantes como a reorganização 

acadêmica/estrutural, o plano institucional, a distribuição e realocação de atividades no espaço 

físico e a qualidade de vida serão, continuamente, apoiados. Destacamos os pontos a seguir: 

 

5.1 Reorganização  

Após anos de discussões, há uma proposta de reforma organizacional e regimental (NPD) que se 

encontra em fase de detalhamento para discussão e deliberação da Congregação.  Continuaremos 

a apoiar o processo e comprometemo-nos a dar continuidade a ele nas instâncias superiores. 

Lembramos que, segundo a avaliação externa da Unidade, com a qual concordamos, a EACH deve 

ajustar os processos de gestão e administração, a fim de permitir que as atividades meio sejam 

mais bem organizadas para desenvolver, com maior eficácia, as atividades fim.  

 

5.2 Plano institucional  

O plano de desenvolvimento institucional da EACH acompanhará as diretrizes gerais da 

Universidade, ou seja, de ensino de excelência, com avaliação continua, atualização e 

aprimoramento; de excelência na pesquisa com compromisso social e fortalecimento da cultura 

para o desenvolvimento pessoal e transformação social. Estes serão os princípios para o 

desenvolvimento do projeto da Unidade. Nosso compromisso será de elaborar o plano institucional 
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da EACH privilegiando: a) ampliação, capacitação e desenvolvimento de recursos humanos 

(docentes e funcionários); b) permanência estudantil, c) internacionalização; d) sustentabilidade; e) 

gestão com descentralização, participação e racionalização; f) manutenção e melhoria da 

infraestrutura. 

 

5.3 Espaço Físico 

Um trabalho de mapeamento da situação dos espaços físicos na EACH foi realizado nos últimos 

anos em conjunto com a comunidade acadêmica, desdobrando-se na constituição de uma 

comissão do CTA, articulada com o GT Ambiental, que estabeleceu metas para o reaproveitamento 

dos espaços existentes e de criação de novos espaços que garantam a evolução da EACH. Esta 

proposta gerou elementos para o plano diretor, que está sendo negociado com a Superintendência 

do Espaço Físico (SEF) e com a prefeitura do campus capital - área leste. Nosso compromisso é 

viabilizar que estas demandas (prédio para docentes, centro de línguas, espaços para extensão, 

laboratório de grupo focal, sala de videoconferência, bloco para o conjunto estudantil - CEST, 

laboratório de Têxtil e Moda), sejam contempladas, incluindo aquelas definidas no antigo plano 

diretor (centro dia do idoso, centro de atenção integral à mulher, casa da ciência, piscina, quadras e 

campos de esportes, creche e centro de convivência). A criação de laboratório de monitoramento e 

remediação ambiental deve ser incluída por nós nesta proposta. 

Outro ponto importantíssimo é o da condição da área externa, que é de responsabilidade da 

prefeitura do campus da capital - área leste e da SEF. Continuaremos trabalhando em conjunto 

com estes órgãos e com todas as outras superintendências para a melhoria de nosso espaço físico 

visando o aproveitamento, bem como a criação de espaços de convívio, permanência estudantil, 

meio ambiente, revegetação, reflorestamento, iluminação, segurança, saúde, alimentação, esportes 

e assistência social.  

 

5.4 Qualidade de Vida 

A comunidade que utiliza a EACH e o campus depende de mudanças, algumas já realizadas nos 

últimos anos, porém, mais do que nunca, construir uma ambiência saudável tem que continuar a 

fazer parte das preocupações da direção. É preciso investir na melhoria da qualidade de vida de 

toda a comunidade da EACH e de seus visitantes. Daremos prioridade aos projetos de 

aprimoramento em áreas distintas, tais como os locais de encontro das pessoas, diversificando as 

atividades e, incluindo entre elas, mostras de cinema e arte, exposições, eventos musicais, 

confraternização e outros. Nossa ideia é transformar o espaço da EACH num local de convivência 

mais agradável e próprio para o trabalho, para o estudo e para a produção acadêmica.  
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Outra preocupação se refere às questões de saúde da comunidade. A EACH necessita de serviço 

médico durante todo seu período de funcionamento para atender de forma adequada e resolutiva 

quaisquer demandas, especialmente as urgências e emergências. Mesmo sabendo ser essa uma 

função a cargo da administração central da USP, atuaremos fortemente para que essa questão 

seja melhor equacionada.  

Continuar apoiando a CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) é uma de nossas 

metas, pois o trabalho dessa comissão deve servir de base para a elaboração do Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), muito importante para a segurança de toda a 

comunidade da EACH. 

Tendo em conta a recente autorização para a instalação de mais uma lanchonete e de vending 

machines, como opções viáveis para melhoria da oferta de alimentos diversificados, saudáveis e 

baratos, nos comprometemos a acompanhar a sua operacionalização e manutenção. 

A busca de melhores condições para permanência no campus e oferecimento de oportunidades 

para a comunidade do entorno também envolve nossa atuação em conjunto com a prefeitura do 

campus para o desenvolvimento de esportes. 

Comprometemo-nos também a desenvolver e dar total apoio às iniciativas de prevenção ao 

assédio no trabalho e no ambiente acadêmico. Nesse sentido, valorizamos o trabalho da Comissão 

de Defesa da Diversidade, dos Direitos Humanos e da Democracia (CDDDHD), a primeira a ser 

criada na USP e que tem assessorado a atual gestão desde o princípio de seu mandato. 

Ainda, envidaremos nossos melhores esforços junto à reitoria para que a estrutura da 

Superintendência de Assistência Social (SAS) da EACH seja aperfeiçoada a fim de atender as 

demandas estudantis, segundo o número e as características socioeconômicas e culturais de 

nosso alunado. 

 

5.5 Os estudantes 

Realizaremos reuniões com as representações estudantis de graduação e pós-graduação para 

estarmos a par das problemáticas, demandas, projetos e sugestões que a comunidade estudantil 

sente e sugere à EACH, assim como para tratar de questões que a direção e a escola veem como 

necessárias para o pleno desenvolvimento institucional e formativo da EACH e de seu alunado. A 

construção desse canal visa melhorar as relações institucionais e viabilizar uma interação mais 

positiva e sinérgica. Em outros itens deste documento muitas questões referentes aos/as 

estudantes já foram pontuadas, mas essa proposta de reuniões nos permitirá superar possíveis 

desencontros que na maior parte das vezes se dão em função de uma comunicação prejudicada 

por ruídos de diversas ordens. Ações da mesma natureza serão feitas com docentes e funcionários 

e poderão auxiliar no pleno desenvolvimento da comunidade “eachiana”. 
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5.6 A comunidade externa da zona Leste e a função social da EACH 

Atividades como a “EACH de portas abertas” e a UNATI deverão ser continuadas. Além disso, 

conforme previsto no projeto de reorganização, será importante compor o Conselho da 

Comunidade (CdC) que tenha participação propositiva e que cumpra o papel de interlocução com a 

sociedade. A EACH deve ampliar as formas de convívio com a comunidade externa, estimulando-a 

a participar das mais diferentes atividades da vida acadêmica. Tendo em vista tal objetivo, um 

calendário anual de atividades será elaborado. 

 

Reflexões finais 

Depois de quatro anos desenvolvendo ações para a melhoria das condições no ambiente de 

trabalho, entendemos que a continuidade permitirá consolidar tais processos e procedimentos. 

Nosso envolvimento foi pleno durante a grande crise de 2014 quando todos os esforços se 

voltaram para a mobilização das instâncias superiores e de mecanismos para a sua solução. Após 

a superação daquelas irresponsabilidades, nosso trabalho foi o de reconstruir a própria EACH. 

Portanto, estaremos atentas para que as situações novas sejam imediatamente resolvidas e para 

que não ocorra nenhum retrocesso. 

Dispomo-nos a enfrentar o desafio de consolidação da EACH, condição para a melhoria no 

desempenho de docentes, funcionários e alunos, o que permitirá melhor contribuição ao 

desenvolvimento científico, assim como permitirá melhor visibilidade do trabalho de todos e todas. 

Sabemos que o sucesso desse programa depende de trabalho solidário, colaborativo, participativo 

e que saiba acolher a diversidade. A EACH é uma escola diversa e complexa e, sabedoras dessa 

realidade, nos dispomos a construir uma gestão com todos e todas e para todos e todas. 

Queremos uma EACH na qual sejamos iguais na diferença. Essa é a condição dessa escola e que 

nos faz uma unidade única no corpo da USP.  

Destacamos que os itens elencados nesse programa não se esgotam. Estamos disponíveis para 

ouvir, dialogar, discutir e esclarecer, bem como incluir demandas que atendam ao interesse 

público. 

 

São Paulo, 04 de outubro de 2017. 
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Candidata a Diretora:  

Neli Aparecida de Mello-Théry 

Após vinte anos de atuação no serviço público estadual e federal na área da política e gestão 

ambientais, resolvi entrar no mundo acadêmico - no curso de gestão ambiental - da EACH em 

2005. A experiências anterior tanto na luta política pelo reconhecimento e valorização profissional 

quanto em posições técnicas e decisórias, de coordenação e gestão, embasaram minha 

participação em distintas instancias da gestão universitária. Assim posso destacar a CoC-GA e, 

consequentemente na CG, à época do primeiro reconhecimento do curso, a montagem e gestão de 

programa de pós-graduação Mudança Social e Participação Política no seu primeiro biênio ou 

ainda como membro e posterior presidente da Coordenação de Relações Internacionais (CRInt). 

Em 2013 renunciei à continuidade de uma bolsa de pesquisa (CsF) na França para contribuir na 

superação da crise da unidade como vice-diretora da gestão liderada por Maria Cristina Motta de 

Toledo. Estes quatro anos de aprendizado constante como parte da direção da Escola e o mesmo 

senso de responsabilidade e compromisso levam-me a me disponibilizar para assumir a liderança 

da EACH no período 2018-2021 e a continuar construindo e consolidando a Escola que queremos 

e merecemos. Para maiores informações segue o link do meu currículo Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/1210499203186406 

Candidata a Vice-Diretora: Nádia Zanon Narchi 

Ingressei na EACH no ano de 2006 para atuar no Curso de Obstetrícia. Nesse período 

constituímos a CoC-OBS, da qual sempre fiz parte, e seguimos no caminho de implantação do 

primeiro curso de formação direta de Obstetrizes do Brasil. Minha longa experiência na militância 

pela melhoria da qualidade de atenção e pela transformação do modelo assistencial em saúde 

mostrou-se fundamental quando nos anos de 2010 e 2011, já como coordenadora, me deparei com 

um projeto de descontinuidade de nosso curso orquestrado pela Diretoria da época contra o qual 

resisti até o limite de minhas forças. Estive por todos esses anos na coordenação, e depois na vice 

coordenação do curso, sempre apoiada pelo grupo de docentes de Obstetrícia na mobilização por 

melhores condições de ensino e trabalho. Desde 2010 faço parte da Comissão de Graduação (CG) 

da EACH e liderei o colegiado no momento em que a devastação produzida pela diretoria da época 

resultou na interdição da EACH. Aquele cenário, o trabalho conjunto com a direção, 

coordenadores/as, presidentes e membros de outros colegiados, docentes e estudantes, me fez 

retomar o papel de militante de outra causa: a de lutar pela manutenção da nossa escola. 

Representar a CG, participar do CTA e da Congregação, me trouxe muita experiência e me faz 

sentir o peso da responsabilidade de dirigir uma unidade como a EACH. Por esse motivo, me 

coloco solidariamente ao lado de Neli para dar continuidade às conquistas e à consolidação de 

nossa Escola. Para maiores informações segue o link do meu currículo Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/4226931880427547 

http://lattes.cnpq.br/1210499203186406
https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=2DCDF9AE1F147346A9E252A2F971799C

