
EACH 20 anos: incluir para transformar 

 

Candidato à Diretor: Ricardo Ricci Uvinha 

Candidata à Vice-Diretora: Fabiana de Sant'Anna Evangelista 

 

Prezada comunidade da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, 

Apresentamos, na oportunidade, o plano de candidatura da chapa 
Ricardo Uvinha e Fabiana Evangelista para a Direção da EACH, período 
2022-2026. Saudamos a Professora Mônica Yassuda pela competente 
condução da Escola nos últimos anos, certos de que muito se realizou na atual 
gestão para que a EACH tenha evoluído na missão de promover a educação e 
a ciência de excelência, o desenvolvimento de pessoas e de grupos, bem como 
o atendimento às demandas da sociedade.   

Participamos ativamente da presente gestão (Ricardo Uvinha, como 
Vice-Diretor; e Fabiana Evangelista, como Presidente da Comissão de Cultura 
e Extensão), imbuídos na tarefa de fomentar condições para que a EACH 
desempenhasse, de fato, o seu papel como uma Unidade interdisciplinar, 
inovadora, transformadora e plural, representando assim a excelência que se 
espera da mesma no âmbito da Universidade de São Paulo e da sociedade 
como um todo. 

Apresentamos, a seguir, o plano de trabalho e algumas metas para a 
nossa gestão na Direção da EACH, reconhecendo os enormes desafios que se 
impõem a uma Unidade da USP com o nosso tamanho e diversidade. Esse 
documento foi elaborado a partir da experiência vivenciada nestes últimos 
quatro anos de gestão e da interlocução com estudantes, funcionários e 
docentes, de forma comprometida com o nosso Projeto Acadêmico 
Institucional. 

Vamos celebrar os 20 anos da EACH em 2025 e, até lá, estaremos 
empenhados na missão de levar a nossa unidade à excelência acadêmica, 
com uma formação humanizadora, pautada em valores democráticos e que 
visa a inclusão para a transformação. Nosso trabalho terá como prioridade a 
saúde organizacional, com o gerenciamento, as estratégias e as ações 
ajustados entre si. Assim como realizado firmemente na atual gestão, nos 
comprometemos a defender a autonomia universitária e o ensino público de 
qualidade e gratuito, mantendo o diálogo com a comunidade, as consultas, a 
transparência nas decisões, a gestão compartilhada por meio de grupos de 
trabalho e comissões, a busca por consensos possíveis, ao mesmo tempo em 
que buscaremos a inovação e a agilidade nas nossas ações.  

 

  



1. INFRAESTRUTURA 

A infraestrutura é fundamental para o desenvolvimento organizado e 
sustentável da nossa comunidade, sendo necessária para garantir melhores 
condições de trabalho e de permanência. Nossa gestão atuará fortemente 
nessa frente, identificando as demandas e buscando soluções a partir do 
diálogo com a comunidade e com as instâncias decisórias.  

Um grande desafio que teremos, logo no início da gestão, será a 
adequação da infraestrutura para o retorno às atividades acadêmicas 
presenciais de toda a comunidade da EACH. Pretendemos organizar o retorno 
e os espaços visando o convívio da nossa comunidade, com segurança e 
respeito às regras sanitárias, com manutenção do diálogo com a comunidade e 
atenção às recomendações de órgãos competentes na gestão da pandemia. 

Propomos a revisão regular da distribuição dos espaços físicos, 
tendo como objetivo avaliar e melhorar as estratégias de distribuição dos 
espaços já existentes e a criação de novos espaços. Entendemos que é 
necessário avaliar e otimizar as etapas de realização das demandas de 
infraestrutura e a aplicação dos recursos, e viabilizar estratégias que reduzam 
o tempo entre a solicitação e a realização das demandas. Nossa meta é dar 
continuidade ao trabalho da gestão anterior e realizar novas ações de melhoria 
da infraestrutura, conforme descrito a seguir. 

 

1.1 Retorno presencial 

Visando garantir a segurança e o cumprimento das regras sanitárias, 
pretendemos implementar diversas ações de infraestrutura, como dar 
continuidade às atuais instalações de barreiras de acrílico nos setores que 
prestam atendimento ao público no Prédio I1, Administração, Biblioteca, 
Unidade Básica de Saúde (UBAS) e Ciclo Básico; continuar a adquirir e 
distribuir Equipamentos de Proteção Individual (EPI); criar estratégias de 
revezamento entre as pessoas nos diferentes espaços da EACH (salas de 
aula, laboratórios, refeitórios); implementar a ventilação das salas de aula e dos 
demais espaços de trabalho, de estudos e de convivência de estudantes, 
funcionários e docentes; ampliar o controle de acesso ao campus com a 
identificação da vacinação, numa ação conjunta com a Prefeitura do Campus 
Leste; enfim, nos comprometemos a identificar as demandas estruturais e 
administrativas junto à comunidade e encontrar soluções para tais, assim como 
ampliar a disseminação de informações sobre cuidados e condutas quanto à 
pandemia da COVID-19, recebidas em especial pelos órgãos centrais da USP 
e discutidas em conjunto com o Grupo de Trabalho de Retorno Seguro da 
EACH e a nossa Comissão de Saúde e Bem-Estar.  

 

  



1.2 Sustentabilidade e acessibilidade  

-Geradores de energia: a oscilação que pode ocorrer no fornecimento de 
energia na região onde se encontra a USP Leste representa uma importante 
preocupação para os grupos de pesquisa que ocupam os laboratórios da 
Unidade. Desse modo, buscaremos alternativas de fornecimento de energia 
para o campus, como a contratação de serviços de geradores prioritariamente 
no Prédio A3, mas eventualmente também em outras edificações, dependendo 
da demanda existente. 

-Energia fotovoltaica: a exemplo de usinas já existentes na USP, pretende-se 
estudar a viabilidade de execução do “Projeto Sol do Leste”, com a instalação 
de painéis fotovoltaicos tipo trackers (painéis solares que seguem o movimento 
do sol), de última geração e na cobertura dos nossos edifícios, reduzindo o 
consumo de energia da própria edificação e do campus. Soma-se a isto um 
sistema de acompanhamento de deslocamento solar ao longo do dia, trazendo 
assim maior eficiência ao sistema energético da EACH, bem como a 
construção de estruturas independentes auto sustentáveis com coberturas em 
painéis fotovoltaicos para alimentação direta de carregadores, como os de 
celulares, computadores e carros elétricos.  

-Tratamento do lixo: em conjunto com a Prefeitura do Campus Leste, 
pretendemos criar estratégias para cuidar do lixo da EACH, como por exemplo, 
a reciclagem e a compostagem. A exemplo do projeto EACH Living Lab, cujo 
objetivo é realizar o manejo e destinar adequadamente os resíduos sólidos e 
líquidos, vamos apoiar projetos que visem reduzir os efeitos e valorizar os 
resíduos produzidos na EACH. 

-Captação de água: pretendemos reativar o sistema de captação de água da 
chuva na EACH, que poderá auxiliar com a redução do consumo de água e 
interligado ao sistema da Estação de Tratamento de Efluentes da EACH. 

-Acessibilidade: será dada atenção especial às possíveis demandas de 
pessoas com deficiência e mobilidade reduzida que circulam em nossa 
Unidade, numa gestão compartilhada com programas estabelecidos nos 
órgãos centrais, como o USP Acessibilidade. Pretendemos criar um grupo de 
trabalho para estudar e propor ações de infraestrutura para melhorar a 
acessibilidade na EACH. Queremos implementar ações como a navegação no 
sítio eletrônico da EACH por pessoas com deficiência visual e auditiva, bem 
como melhorar o atendimento às pessoas com deficiência nos diversos 
espaços da Unidade. 

 

1.3 Manutenção predial 
 
-Novas ações: trabalharemos fortemente junto à Superintendência de Espaço 
Físico (SEF) para que a troca dos telhados do A3 ocorra durante a nossa 
gestão, visto que o projeto já está concluído. Também atuaremos para que a 
SEF instale o novo elevador do Ginásio Poliesportivo. 



-Conservação e manutenção: daremos continuidade às ações de gestão 
predial para execução de serviços de conservação e manutenção preventiva e 
corretiva, para garantir o funcionamento e a conservação dos prédios e 
equipamentos. Dentre as ações, propomos a execução da limpeza e 
iluminação do painel em vidrotil da fachada do prédio A3, criado pelo artista 
Claudio Tozzi. Além disso, pretendemos realizar a pintura interna do edifício 
A1. 

-AVCB: seguiremos com as tratativas de certificação das edificações da EACH 
com o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), buscando concluir as 
possíveis pendências, como o treinamento da nossa Brigada de Incêndio.  

-Sinalização/identificação: ampliaremos a sinalização/identificação dos prédios 
e daremos continuidade à instalação de mapas nos diversos pontos do 
campus. 

-Interligação entre as edificações: será estudada a viabilidade da construção de 
passarelas em estruturas leves cobertas em policarbonato redutor de calor, que 
interliguem as edificações principais da EACH (Ciclo Básico, 
Administração/Biblioteca; Conjunto Laboratorial). 

 

1.4 Anfiteatros e auditórios 

Pretendemos melhorar o conforto e modernizar os equipamentos 
audiovisuais utilizados nos anfiteatros e auditórios. Além disso, continuaremos 
a reforma dos auditórios com troca dos revestimentos das paredes, a reforma 
dos portões de ferro e a instalação da terceira fase da obra do artista Ênio 
Sqüeff no saguão. 

 

1.5 Salas de aula e laboratórios didáticos 

Nos espaços cuja atividade primordial é o ensino, como salas de 
aula (graduação e pós-graduação) e laboratórios didáticos, pretendemos 
melhorar o conforto, modernizar a infraestrutura bem como os equipamentos.  

-Salas de aula: pretendemos instalar equipamentos de ar-condicionado nas 
quatro salas do Ciclo Básico, assim como realizar um reparo no drywall externo 
e a pintura das salas do I1. Propomos a instalação de sistema de biometria nas 
portas e de ventiladores mais potentes nas salas de aula do I1. 

-Modernização dos laboratórios didáticos: a EACH conta com diversos 
laboratórios didáticos e a nossa proposta é promover reformas e adequações 
dos espaços, bem como a melhoria dos equipamentos para desenvolvimento 
das atividades. Como alguns exemplos, queremos continuar a renovação do 
parque computacional, com a aquisição e instalação de computadores de alto 
desempenho (Laboratório de Softwares Especiais 2), renovar a estrutura e 
equipamentos (Laboratório de Simulação em Saúde, Laboratório de 
Gastronomia e Laboratório de Ciências da Atividade Física), adequar a 
infraestrutura, a climatização e a alocação do maquinário a partir do desenho 



do espaço (Laboratório de Têxtil e Moda), apoiar a criação de um Laboratório 
de Multimeios, entre outros. Queremos dialogar com os usuários diretos dos 
espaços, identificar demandas e buscar alternativas de solução. Tais 
aperfeiçoamentos nos laboratórios didáticos deverão ser realizados mediante 
apresentação de projetos específicos junto à Pró-Reitoria de Graduação 
(PRG/USP), com a solicitação de verbas adicionais e a participação em editais 
específicos. 

1.6 Espaços de pesquisa 

A diversidade das abordagens dos grupos de pesquisa da EACH 
exige a adequação dos espaços com características muito distintas. Essa 
condição requer que a gestão esteja constantemente atenta às demandas 
específicas de cada área, a fim de alcançar a excelência na produção de 
conhecimento na nossa Escola.  

-Apoio aos comitês gestores: manter o apoio ao trabalho dos comitês gestores 
dos vários espaços de pesquisa e do grupo de emergência, que monitora a 
questão da energia no campus e no A3. 

-RTI/FAPESP: aprimorar a aplicação da Reserva Técnica Institucional da 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (RTI/FAPESP), 
atuando junto à Comissão de Pesquisa (CPq) para uma melhor adequação dos 
espaços de pesquisa. 

-CMP: atuar junto aos Conjuntos Multidisciplinares de Pesquisa (CMP), 
verificando as constantes necessidades de aprimoramento do espaço e de 
materiais, entre os quais estudar a viabilidade da instalação de filtro na entrada 
de água do CMP3, melhorando a vida útil dos destiladores e dos 
ultrapurificadores de água.  

-Elevador de carga: estudar a viabilidade de instalação de elevador de carga 
que atenda aos edifícios A/Conjunto Laboratorial. 

-Funcionamento: apoiar a manutenção da regularização do funcionamento dos 
laboratórios junto aos órgãos competentes (Ex. biossegurança na Comissão 
Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio, registro de produtos controlados 
na autoridade policial, entre outros). 

 

1.7 Espaços de trabalho e de estudo 

Diversos espaços com essas finalidades foram criados na gestão 
atual, e o nosso objetivo será melhorar a infraestrutura dos espaços existentes. 
Além disso, vamos buscar novos recursos para implementar espaços que a 
nossa comunidade venha a recomendar e que as instâncias decisórias 
ratificarem, em especial o nosso Conselho Técnico-Administrativo (CTA).  

-Biblioteca: pretendemos instalar sistema de ar-condicionado em todo o espaço 
e construir novas salas de estudo.  

-Sala dos docentes: revisaremos a distribuição para que as salas subutilizadas 
sejam possivelmente ocupadas. Queremos também melhorar a climatização e 



a acústica destes espaços, estimulando estudos para a possível implantação 
de ar-condicionado central nos nichos e melhorias no isolamento acústico das 
divisórias. 

-EJ, USP 60+ e Cursinho Popular: os novos espaços de co-working das 
Empresas Juniores (EJ) e o espaço da USP 60+ serão equipados com 
mobiliários e climatizados, com as instalações regulamentadas para o uso da 
comunidade. Além disso, o vão da escada do 1º andar do I1 deve receber uma 
reforma específica para melhor acomodação do Cursinho Popular da EACH. 

-Estúdio de Gravação: daremos apoio à continuidade de criação de um Estúdio 
de Gravação na EACH, que será destinado para a gravação de conteúdos de 
ensino e extensão. 

-Incubadora: atuaremos em conjunto com os órgãos centrais, que 
regulamentam as incubadoras nos campi da USP, para apoiar a reforma 
externa da nossa Habits EACH (com nova pintura e ajustes de calhas e rufos), 
assim como a revitalização de uma copa para alimentação no local.  

 

1.8 Espaços de convivência 

-Sala de convívio dos docentes: a recém inaugurada sala, no térreo do Prédio 
I1, receberá constante remodelação, com atualização do mobiliário e dos 
demais equipamentos, bem como um projeto de climatização do espaço.  

-Locais de convivência: temos, como meta, dar sequência à implementação de 
uma série de novos espaços para o convívio da nossa comunidade, assim 
como a reforma de alguns já existentes, como o deck do Ciclo Básico. 
Queremos criar espaços nos quais as pessoas possam recarregar celulares e 
tablets enquanto interagem, conversam ou descansam. Enfim, espaços que 
favoreçam a permanência no campus com conforto. 

-Centro acadêmico dos estudantes: em conjunto com a representação 
estudantil, apoiaremos a constante revitalização do espaço, a limpeza e a 
manutenção do mobiliário.  

 

1.9 Instalações físico-esportivas 

Propomos a renovação e a criação de novas instalações que 
permitam ampliar a prática esportiva e a qualidade de vida na EACH. Para isso, 
pretendemos melhorar as instalações físico-esportivas do nosso campus e 
facilitar o acesso a esses espaços.  

-Ginásio poliesportivo: trocar os forros da sala de dança e adjacências no 
ginásio poliesportivo. Atuar, junto aos órgãos centrais, para a instalação de um 
novo elevador, hoje de carga, para a utilização por pessoas.  

-Quadras externas: dar continuidade à reforma integral das quadras 
poliesportivas externas, com um novo espaço coberto, iluminado e com 
segurança para a prática de diversas modalidades esportivas.  



-Academia ao ar livre: instalação de uma academia ao ar livre, em espaço 
próximo ao ginásio poliesportivo, com aparelhos de musculação resistentes às 
ações climáticas.  

-Heliponto: reforma do piso e implementação da iluminação do heliponto, 
qualificando a utilização de mais um espaço para a prática de atividades físico-
esportivas. 

-Pista de corrida/caminhada e ciclofaixa: implementar uma pista de 
corrida/caminhada nas adjacências do atual viário da EACH e estudar a 
implantação de uma ciclofaixa para utilização de bicicletas, intensificando a 
viabilização de projetos, como o Programa PedalaUSP. 

-Campo de futebol: reforma da superfície do campo de futebol, com nova 
demarcação e reinstalação dos aparelhos necessários para a prática físico-
esportiva, criando inclusive alternativas de uso para outras modalidades 
esportivas, como o Rugby. 

-Parque de skate: buscaremos a viabilização de instalação de um mini parque 
de skate para a modalidades street e vertical. 

-Piscina: retomaremos o projeto já elaborado junto à SEF para a instalação de 
uma piscina coberta e aquecida junto ao Ginásio Poliesportivo, angariando 
recursos junto aos órgãos centrais e/ou parceiros externos. 

 

1.10 Novas edificações e expansão da EACH  

De acordo com o Plano Diretor do Campus Leste, é ainda possível 
expandir a EACH com a implantação de novas edificações. Nesse sentido, não 
mediremos esforços para buscar, junto aos órgãos centrais da USP, os 
recursos para contribuirmos com a melhoria não apenas das atividades-fim da 
universidade, mas também com a vida no campus. Buscaremos os meios para 
a construção dos novos prédios abrigando atividades dos programas de pós-
graduação e expandindo os espaços disponíveis para os laboratórios e os 
grupos de pesquisa. Queremos ampliar os espaços destinados à vivência dos 
estudantes, criando salas para reuniões, estudos, atividades de 
empreendedorismo, melhorando assim, as condições de permanência dos 
estudantes no campus.  

 

2. ADMINISTRATIVO 

A gestão da EACH é um grande desafio, e o nosso trabalho é para 
que ela seja feita de forma eficiente e que atenda aos interesses coletivos. 
Entendemos que o trabalho deve ser feito em conjunto, e que a organização 
das necessidades, a identificação dos meios e a aplicação eficiente dos 
recursos é o caminho para melhorar todos os âmbitos da vida acadêmica. 
Nossa meta é dar continuidade ao trabalho da gestão anterior, e implementar 
novas ações de melhoria da gestão administrativa, conforme descrito a seguir. 

 



2.1 Centros de Apoio Acadêmico e Administrativo 

A implantação dos referidos Centros dialoga com a proposta da 
reorganização administrativa prevista para a EACH e que está em trâmite nos 
órgãos centrais. Entendemos que os Centros permitirão a descentralização do 
poder decisório e aumentarão o estímulo para a interdisciplinaridade. Quando 
aprovada, a nova estrutura de Centros demandará uma alteração no 
organograma administrativo da EACH para seu acolhimento, e por isso, 
atuaremos fortemente na organização e implantação dos Centros. Seguiremos 
com o apoio às diversas atividades previstas para os Centros, entre elas a 
atuação de um Conselho da Comunidade, bem como continuaremos as 
tratativas para obtenção da verba de representação para seus coordenadores. 
Até a completa instalação dos Centros e a reorganização administrativa da 
EACH, seguimos apoiando a atuação das Comissões de Área (CA) e do 
Conselho Interdisciplinar (CONINT).  

 

2.2 Acompanhamento ambiental 

Seguiremos tratando as questões ambientais como prioritárias na 
EACH, apoiando as ações da nossa atual Comissão de Acompanhamento 
Ambiental para o desenvolvimento e implementação do Plano de Gestão 
Ambiental da EACH, interagindo com a Prefeitura do Campus Leste e órgãos 
centrais da USP para a renovação da licença ambiental da Unidade, assim 
como acompanhando a implantação de relevantes projetos em tal área, como 
os projetos EACH Living Lab, Campus Inteligente e Transforme o Seu 

Ambiente. 

 

2.3 Gestão tecnológica 

Será necessário manter uma firme gestão da tecnologia na EACH, 
seguindo com a constante atualização do nosso parque de equipamentos, em 
consonância com as orientações da Superintendência de Tecnologia da 
Informação (STI). Devemos manter iniciativas locais realizadas já com o devido 
êxito, como a Comissão de Informática, que vem atuando para que a 
tecnologia esteja sempre aliada ao desenvolvimento das mais diversas 
atividades. Daremos continuidade na atualização dos computadores, dos 
equipamentos de redes, do audiovisual e de videoconferência. Faremos 
investimentos na manutenção e na atualização dos equipamentos de proteção 
elétrica, tais como estabilizadores de energia, nobreaks e geradores. 

 

2.4 Segurança do campus 

Daremos continuidade às ações que visam a segurança no campus, 
em parceria com a Comissão de Segurança da EACH, a Prefeitura do Campus 
Leste, os órgãos centrais e a Secretaria de Segurança Pública. Pretendemos 
dar apoio à continuidade de instalação de novas centrais de monitoramento e 



câmeras pelo campus, assim como o aprimoramento da iluminação, com a 
troca de lâmpadas de LED. 

 

2.5 Limpeza 

Será dada continuidade à gestão do contrato de limpeza junto aos 
órgãos centrais, buscando continuamente a ampliação da equipe de trabalho. 
Vamos zelar pela correta sanitização e limpeza dos diversos espaços da 
EACH, bem como pelo desenvolvimento de uma cultura do “não sujar” na 
nossa comunidade. Pretendemos ainda melhorar a logística de limpeza, de 
acordo com as especificidades dos espaços e a demanda da comunidade, 
canalizando esforços junto à Coordenadoria de Administração Geral 
(CODAGE) para conseguir a ampliação no quadro de colaboradores de 
limpeza da EACH.  

 

2.6 Zeladoria dos espaços 

Daremos continuidade às ações que vem sendo compartilhadas com 
a Prefeitura do Campus Leste para a zeladoria dos nossos espaços. 
Pretendemos melhorar o canal de comunicação entre a comunidade e a 
zeladoria, permitindo a rápida identificação e a solução de problemas 
cotidianos nas ocorrências de vazamentos, lâmpadas queimadas, 
entupimentos, assentos sanitários sem condições de uso, portas danificadas, 
entre outros. 

 

2.7 Comunicação 

A comunicação eficiente tem sido um importante desafio e deve ser 
continuamente melhorada. Faremos a implantação da nova página institucional 
da EACH, com um layout mais moderno  e com facilidade para acesso em 
celulares, a ampliação da interação com as redes sociais, a continuidade de 
melhoria dos processos de cobertura de eventos e atendimento à imprensa, a 
divulgação ampla de notícias com fatos produzidos em especial pela nossa 
comunidade assim como a constante atualização do nosso vídeo institucional. 

 

2.8 Alimentação 

Seguiremos com a ampliação de opções para alimentação na 
EACH, com a possível retomada da oferta de serviços das duas cantinas e das 
vending machines já para o início do próximo semestre. Serão ainda criados 
espaços alternativos para alimentação dentro do campus, com a possibilidade 
de utilização de aparelhos de micro-ondas em pontos diversos da Unidade. 
Pretendemos ainda ampliar a oferta das copas nos vários prédios da EACH e 
melhorar a qualidade das existentes, considerando que alguns membros da 
nossa comunidade possuem a preferência de trazer suas refeições de casa. 



 

2.9 Saúde 

Daremos continuidade aos esforços da atual gestão para ampliar e 
aperfeiçoar a assistência em saúde no campus, fortalecendo ações de 
acolhimento no Núcleo de Acolhimento Universitário (NAU), apoiando 
iniciativas à assistência em saúde física e mental na Comissão de Saúde e 
Bem-Estar, bem como dando início às atividades do polo de saúde na Unidade 
Básica de Assistência à Saúde (UBAS) da base do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (SAMU) no nosso Campus. 

 

2.10 Valorização da CIPA  

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), formada por 
funcionários da EACH, tem atuado incisivamente na sinalização de riscos 
iminentes e sugestões de ações de prevenção de incidentes/acidentes no 
espaço do nosso campus. Pretendemos dar continuidade ao estímulo do papel 
da CIPA junto a toda comunidade da EACH, na atuação e aperfeiçoamento de 
campanhas informativas sobre os riscos de acidentes, a saúde dos 
funcionários e a valorização do uso de EPI. 

 

2.11 EDUSP EACH e loja de conveniência 

No sentido de melhorar a permanência da nossa comunidade EACH, 
aplicaremos esforços para termos na Unidade uma loja da Editora da 
Universidade de São Paulo (EDUSP). Além disso, vamos estudar a 
possibilidade de implementação de uma pequena loja de conveniência com 
produtos que atendam às necessidades mais urgentes.  

 

3. FINANCEIRO 

O planejamento do uso dos recursos financeiros é fundamental para 
o desenvolvimento das atividades acadêmicas. Para isso, é necessário analisar 
o orçamento, identificar se os gastos estão adequadamente direcionados, 
reduzir os gastos desnecessários e buscar aumento na receita. Assim como 
realizado na atual gestão, nos comprometemos a planejar, organizar e gerir os 
recursos disponíveis de forma responsável, ágil e com a participação da 
comunidade e dos colegiados.  

 

3.1 Orçamento EACH  

Vamos dar continuidade ao acompanhamento mensal dos 
resultados e manter o compromisso de estabelecimento de metas junto ao 
CTA. Nos comprometemos à uma constante interação junto aos órgãos 
centrais, apresentando projetos e solicitações de implementação do nosso 
limitado orçamento. Trabalharemos em prol do fortalecimento, tanto da 



transparência como da execução, dos mecanismos de planejamento e 
execução orçamentária junto ao CTA.  

 

3.2 Cursos Pagos 

Seguimos imbuídos no fortalecimento e na implantação de melhorias 
na gestão do processo de aprovação, execução e prestação de contas dos 
cursos pagos. Nos comprometemos em compartilhar com a comunidade as 
informações e o acompanhamento de processos. 

 

3.3 Convênios 

Daremos continuidade no apoio aos docentes por meio de roteiros 
de trabalho sempre atualizados e de fácil entendimento. Além disso, vamos dar 
continuidade aos esforços para fortalecer a transparência e a divulgação das 
informações na gestão dos processos de convênios. 

 

4. ACADÊMICO 

A organização da atividade acadêmica e a valorização das pessoas 
são cruciais para que a EACH seja uma Unidade de excelência no ensino, na 
pesquisa e na extensão. Nossa atuação será pautada pela busca constante de 
eficiência nos processos que gerem as atividades-fim da Universidade e pela 
melhor qualidade de vida de toda a nossa comunidade. 

 

4.1 Graduação  

Seguimos como forte apoiadores do Ciclo Básico (CB), 
compreendendo a importância deste na formação crítica e reflexiva dos nossos 
estudantes.Propomos a ampliação das discussões sobre a valorização da 
aplicação da aprendizagem baseada em problemas a partir da disciplina de 
Resolução de Problemas e a valorização da atuação do Grupo de Apoio 
Pedagógico (GAP), visando a identificação e o enfrentamento das dificuldades 
de cada curso de graduação. Assumimos nosso compromisso com a 
valorização da Licenciatura na EACH, compreendendo a importância da 
formação inicial de professores para atuação no ensino escolar. Mantemos o 
compromisso de apoiar a política de cotas estudantis, tanto na graduação 
como na pós-graduação, assim como as diversas iniciativas propostas pela 
Comissão de Graduação (CG), e o estímulo à interlocução de tal comissão com 
as Comissões de Coordenação de Curso (CoC) para identificar as demandas e 
a possível atualização dos currículos dos cursos. Faremos constante 
solicitação, juntos aos órgãos centrais, por mais claros docentes para a 
graduação, zelando para que as demandas específicas de cada curso estejam 
alinhadas com as possibilidades da EACH como um todo.  



Apoiamos ainda a criação de novos cursos na EACH, como um 
bacharelado na área de artes, e a oferta de outras possíveis formações em 
nível superior, desde que discutidas amplamente com a nossa CG e com o 
apoio da nossa comunidade. 

 

4.2 Pós-Graduação  

Expressamos o nosso reconhecimento e orgulho aos programas 
inovadores de Pós-Graduação da EACH, mas também estamos cientes do 
necessário esforço para sua consolidação com melhores avaliações junto à 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e 
ampliação da oferta do nível de doutorado por um maior número de programas. 
Manteremos o compromisso de apoiar as diversas iniciativas propostas pela 
Comissão de Pós-Graduação (CPG), consolidando um planejamento 
estratégico para tal nível na EACH e promovendo sua ampla divulgação em 
diversos âmbitos da ciência no país. 

 

4.3 Cultura e Extensão 

Seguimos com o nosso entendimento de que a EACH pode atuar 
como importante agente de desenvolvimento, permitindo o acesso à produção 
acadêmica no que se refere aos resultados das investigações científicas e 
agregando à formação profissional o estímulo à pesquisa e a difusão do saber 
e da cultura. A EACH, desde a sua criação, tem como um dos principais pilares 
de seu projeto político-pedagógico uma forte interação com a comunidade, 
localizada numa região densamente povoada da cidade de São Paulo e com 
um expressivo potencial de participação ativa da Universidade. 
Reconhecemos, assim, que a EACH vem estreitando seus laços com a 
comunidade em seu entorno, o que possibilitou, na medida do possível, a 
inserção de seus estudantes, docentes e funcionários nas diversas atividades 
extensionistas. Nossa gestão pretende apoiar as iniciativas propostas pela 
Comissão de Cultura e Extensão (CCEx), bem como a participação da 
comunidade interna e externa à EACH nos cursos e projetos de extensão. 
Vemos como relevante a participação dos nossos docentes em editais de 
cultura e extensão, algo cada vez mais crescente na EACH, e buscaremos 
formas de melhorarmos continuamente os processos em termos de agilidade 
na tramitação. Pretendemos, ainda, apoiar a atuação do Setor de Eventos da 
EACH, proporcionando ao mesmo uma melhor estrutura de logística e de 
equipamentos audiovisuais. 

 

4.4 Pesquisa  

Considerando que a pesquisa cientifica vem se desenvolvendo 
desde a criação da EACH, o nosso compromisso é dar continuidade à sua 
política de valorização. Para isso, buscaremos ampliar os espaços destinados 
a essa atividade, bem como aprimorar as condições de utilização dos espaços 



atuais. Apoiaremos a CPq na elaboração de planos estratégicos para ampliar a 
captação e a melhoria da aplicação de recursos. Estudaremos a viabilidade de 
ampliar a atuação do escritório FAPESP na gestão de projetos de pesquisa. 
Pretendemos melhorar a recepção de reagentes que necessitam 
acondicionamento em baixas temperaturas.  Proporemos a formação 
continuada dos funcionários alocados nos laboratórios da EACH. Seguiremos o 
atual expediente de agilidade na assinatura de documentos para as agências 
de fomento e de apoio logístico e financeiro para a realização de eventos 
científicos na EACH. Nos comprometemos a apoiar a visibilidade do 
conhecimento científico produzido na Unidade, tanto no meio acadêmico como 
na comunidade em geral. 

 

4.5 Valorização do período noturno 

Propomos o estudo da ampliação dos serviços de atendimento 
acadêmico neste período, considerando que grande parte das nossas 
atividades-fim ocorrem no noturno, em especial na graduação. Tal ampliação 
deverá ser acordada com a categoria dos funcionários da EACH, verificando 
possibilidades de cumprimento da carga de trabalho em tal período, mas 
também buscando constantemente junto aos órgãos centrais a contratação de 
novos funcionários para a nossa Unidade devido à nossa expressiva demanda. 

 

4.6 Estudantes  

Considerando que a formação dos estudantes é uma das atividades-
fim da universidade, nos comprometemos com a busca constante, junto aos 
órgãos centrais, por condições melhores de permanência na EACH. Além 
disso, pretendemos realizar ações de inclusão de estudantes de escola pública 
de ensino médio, criando estratégias para minimizar a evasão escolar. 
Também se faz relevante melhorar o acompanhamento dos egressos, com um 
mapeamento articulado às iniciativas já em vigor nos órgãos centrais, 
auxiliando na inserção profissional no mercado de trabalho dos nossos atuais 
estudantes. Daremos sequência ao constante diálogo com os estudantes, 
visando compreender as necessidades de tal grupo para encontrar as melhores 
formas de encaminhamento de propostas e solicitações, expressando o devido 
apoio aos coletivos formados na EACH e as ações que busquem a promoção 
da inclusão e da permanência. 

 

4.7 Docentes  

Nos comprometemos a continuar pleiteando, junto aos órgãos 
centrais, novos cargos docentes (inclusive para titulares), e o retorno à Unidade 
dos cargos de docentes aposentados, falecidos ou exonerados. Vamos criar 
oportunidades e estimular a formação continuada para a docência, e apoiar o 
aperfeiçoamento dos processos de progressão horizontal na carreira docente. 

 



4.8 Funcionários  

Nosso entendimento é de que, do valoroso trabalho dos 
funcionários, depende a oferta dos serviços da nossa universidade. Assim, não 
pouparemos esforços, junto aos órgãos centrais, para diminuir a defasagem no 
atual quadro de servidores técnicos-administrativos da EACH 
comparativamente às demais unidades da USP. Além disso, é nosso 
compromisso atuar constantemente junto aos órgãos centrais para a criação de 
novos cargos e a progressão horizontal dos funcionários. Manteremos as 
reuniões com os funcionários de todos os setores da EACH para a avaliação 
das condições de trabalho, o mapeamento de oportunidades de melhoria, a 
identificação das demandas e a busca de soluções, mantendo os canais 
abertos para ouvir sugestões e para maior interação com os diversos níveis 
funcionais da Unidade. Faremos todos os esforços para incrementar a 
qualificação e o aprimoramento dos funcionários, com vistas à excelência 
acadêmica. Apoiaremos a participação em cursos de capacitação oferecidos 
dentro e fora da USP, e de estágios em instituições no Brasil e no exterior, 
utilizando recursos previstos no orçamento da Unidade, desde que isso não 
implique prejuízo às atividades que desempenham. Apoiaremos a mobilidade 
dos funcionários dentro e fora da USP, por meio de permutas com outras 
Unidades. 

 

4.9 Nacionalização e internacionalização 

Temos o compromisso de estimular a política de nacionalização e 
internacionalização com a cooperação entre instituições do próprio país e de 
diferentes países. Se faz necessário articular objetivos comuns de sociedades 
científicas nacionais e mundiais, e atuar junto à Agência USP de Cooperação 
Acadêmica Nacional e Internacional (AUCANI), aos órgãos centrais, e à nossa 
Comissão de Relações Internacionais (CRInt) da EACH. Vamos estimular a 
mobilidade dos docentes, estudantes e funcionários. Buscaremos 
continuamente a vinda de intercambistas do exterior e professores visitantes, 
com o estímulo à oferta de disciplinas na língua inglesa. Seguiremos com a 
oferta de cursos de idiomas na EACH para a nossa comunidade, fortalecendo 
programas como o Language Education at USP (LEUSP), que é atualmente 
realizado em parceria com a AUCANI. Pretendemos ampliar as ofertas de 
novos convênios e o apoio à obtenção de duplo diploma e dupla titulação. 

 

4.10 Valorização da CDDDHD  

Afirmamos o nosso compromisso com a inclusão, a diversidade, os 
direitos humanos e a democracia. Valorizaremos as relevantes iniciativas da 
Comissão de Defesa da Diversidade, Direitos Humanos e Democracia 
(CDDDHD) e seu papel junto à comunidade da EACH. Apoiamos as iniciativas 
de inclusão na USP, como o Cursinho Popular da EACH, e entendemos que a 
diversidade étnico-racial deve ser devidamente reconhecida numa Unidade 
como a nossa, que já inclui de forma significativa estudantes Pretos, Pardos e 



Indígenas (PPI) comparativamente às demais unidades da USP. Queremos 
valorizar as ações de coletivos, a discussão de ações que reduzam as 
desigualdades sociais e que permitam a implementação e o aprimoramento de 
políticas públicas que reduzam a discriminação. Manifestamos o nosso respeito 
à diversidade de raças, de gênero, de orientação sexual, política e religiosa. 
Seguimos com o nosso compromisso de apoiar e fomentar as ações que visem 
a diminuição do preconceito e de qualquer forma de violência, assédio ou 
intolerância. 

 

5. CELEBRAÇÃO DOS 20 ANOS DA EACH   

A celebração dos 20 anos da EACH simbolizará um relevante 
momento para fazer um balanço dos frutos que foram plantados e colhidos. 
Queremos comemorar, refletir e compartilhar com a comunidade os resultados 
da nossa gestão, estabelecendo metas que podem impactar positivamente o 
futuro da EACH e das pessoas que dão vida à nossa Unidade. E, certamente 
também pretendemos fazer uma agenda de eventos comemorativos no ano de 
2025, para brindar a saúde e para desejar vida longa à EACH! 

 

Breve perfil dos candidatos 

 Ricardo Ricci Uvinha é Professor Titular da Escola de Artes, 
Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo - EACH. Natural de 
São Paulo (SP), é licenciado e bacharel em Educação Física - FEFISA (1990), 
concluindo seu Mestrado na FEF/Unicamp (1997), o Doutorado na ECA/USP 
(2003), o Pós-Doutorado na Griffith University/Australia (2004) e a Livre-
Docência na EACH (2008). É professor da EACH desde fevereiro de 2005, 
inicialmente no Curso de Lazer e Turismo (LZT) e, a partir de 2014, como 
orientador permanente nos Programas de Pós-Graduação em Turismo 
(PPGTUR) e de Pós-Graduação em Ciências da Atividade Física (PPGCAF) da 
EACH. Com experiência de 30 anos de docência no  nível superior, atua em 
conselhos editoriais de periódicos e é membro de corpos diretivos de 
associações científicas nacionais e internacionais. Entre os prêmios e 
homenagens recebidos, destaca-se a primeira colocação no Prêmio de 
Excelência em Docência da Universidade de São Paulo, recebido pela Pró-
Reitoria de Graduação da USP (2013) e o reconhecimento como Primeiro 
Professor Contratado da EACH, homenagem recebida pela Comissão EACH 
10 anos (2015). 

Mais informações em: http://lattes.cnpq.br/9022429185170882 

 



Experiência administrativa na Universidade de São Paulo (2005-atual): 

• Representante docente da Comissão de Aprimoramento do Projeto 
Pedagógico da USP Leste (2005) 

• Supervisor de estágios do Curso de Lazer e Turismo da EACH (2005) 
• Vice coordenador do Curso de Lazer e Turismo LZT/EACH (2006-2008) 
• Membro titular da Comissão de Coordenação de Curso (CoC) do Curso de 

Lazer e Turismo LZT/EACH (2006-2011) 
• Membro titular da CoC do Curso de Ciências da Atividade Física CAF/EACH 

(2006-2007) 
• Membro titular da CoC do Ciclo Básico CB/EACH (2006-2008) 
• Membro suplente na Comissão de Cultura e Extensão CCEx/EACH (2006-

2007) 
• Membro titular da Comissão Temporária de Internacionalização da EACH, 

equipe responsável pela implantação da CCInt local (2006-2011) 
• Coordenador geral de estágios da EACH (2006-2008) 
• Membro titular da Comissão de Graduação CG/EACH, como representante 

eleito pelos professores doutores da unidade (2006-2008) e como 
Coordenador de Curso de Graduação (2008-2011) 

• Membro do Grupo de Trabalho sobre Estágios na Pró-Reitoria de Graduação 
PRG/USP (2007) 

• Coordenador do Curso de Lazer e Turismo LZT/EACH (2008-2011) 
• Membro titular da Comissão de Relações Institucionais CRI/EACH (2008-

2009) 
• Vice-presidente da Comissão de Graduação CG/EACH (2008-2009) 
• Membro suplente da Congregação EACH, na qualidade de representante 

dos professores associados (2009-2011) 
• Membro titular da Congregação EACH, na qualidade de representante dos 

professores associados (2011-2014) 
• Membro titular da Comissão de Pesquisa CPq/EACH (2011-2013) 
• Presidente da Comissão de Relações Internacionais CRInt/EACH (2011-

2014) 
• Coordenador do convênio internacional entre a USP e a University of 

Northern Iowa/USA (2012-2015) 
• Coordenador do convênio internacional entre a USP e a Shanghai University 

of Sports/China (2013-2016) 
• Vice-presidente da Comissão de Cultura e Extensão CCEx/EACH (2013-

2014) 
• Assistente Técnico da Direção EACH para Apoio aos Órgãos Centrais 

(2013-2014) 
• Membro titular da Comissão Coordenadora (CCP) do Programa de Pós-

Graduação em Ciências da Atividade Física PPGCAF/USP (2014-2015) 
• Vice coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Atividade 

Física PPGCAF/USP (2014-2015) 
• Membro titular da CCP da Pós Graduação em Turismo PPGTUR/USP 

(2014-2015) 
• Presidente da Comissão de Cultura e Extensão CCEx/EACH (2014-2015) 



• Membro titular do Conselho Técnico-Administrativo (CTA) da EACH, na 
qualidade de Presidente da Comissão de Cultura e Extensão CCEx (2014-
2015) 

• Membro titular da Congregação da EACH, na qualidade de Presidente da 
Comissão de Cultura e Extensão CCEx (2014-2015) 

• Membro da comissão acadêmica e editorial do Programa USP e as 
Profissões da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária PRCEU/USP 
(2014-2015) 

• Membro da comissão de acompanhamento do Programa Aprender com 
Cultura e Extensão da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária 
PRCEU/USP (2014-2016) 

• Membro do conselho da Orquestra Sinfônica da Universidade de São Paulo 
OSUSP (2015-2016) 

• Coordenador da Área 7 Ciências Sociais Aplicadas, Comissão Assessora da 
Direção da EACH/USP (2015-2016) 

• Membro da Comissão Organizadora da Avaliação Institucional da EACH 
2010/2014, na qualidade de Presidente da Comissão de Cultura e Extensão 
CCEx (2015) 

• Membro do Grupo de Trabalho para implantação dos Núcleos de Pesquisa e 
Docência da EACH (2018-2019) 

• Coordenador do Grupo de Trabalho para elaboração do Projeto de 
Aprimoramento do Complexo Esportivo e de Lazer da EACH (2018-2019) 

• Coordenador do Grupo de Trabalho para elaboração do Projeto Acadêmico 
Institucional PAI da EACH (2018-2019) 

• Coordenador acadêmico do Programa Giro Cultural USP, da Pró-Reitoria de 
Cultura e Extensão PRCEU/USP (2015-atual) 

• Membro do Conselho de Cultura e Extensão da Pró-Reitoria de Cultura e 
Extensão CoCEx/USP (2015-atual) 

• Líder do Grupo Interdisciplinar de Estudos do Lazer GIEL/USP/CNPq (2008-
atual) 

• Coordenador acadêmico do Centro de Excelência em Estudos do Lazer 
WLCE/Brazil (2019-atual) 

• Membro da Congregação do Instituto de Relações Internacionais IRI/USP 
(2020-atual) 

• Membro do Conselho Deliberativo do Instituto de Energia e Ambiente 
IEE/USP (2019-atual) 

• Coordenador do Grupo de Trabalho para a Normatização e o 
Funcionamento dos Cursos de Extensão Pagos na EACH (2020) 

• Coordenador do Grupo de Trabalho de Convênios e Contratos de Prestação 
de Serviços na EACH (2021) 

• Membro do Grupo de Trabalho na EACH do Plano USP de Retorno Gradual 
das Atividades Presenciais (2020-atual) 

• Membro da Equipe Coordenadora do Programa USP Municípios (2019-atual) 
• Vice-presidente do Conselho Técnico-Administrativo CTA da EACH (2018-

2022) 
• Vice-presidente da Congregação da EACH (2018-2022) 
• Membro suplente do Conselho Universitário CO/USP (2018-2022) 
• Vice-diretor da EACH (2018-2022) 

 



 

 Fabiana S. Evangelista, é Professora Associada da Escola 
de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo EACH. 
Natural de Ribeirão Preto (SP), é bacharel em Esporte - EEFEUSP (1998), 
concluindo seu mestrado em Biologia Molecular pela Escola Paulista de 
Medicina - Unifesp (2001), doutorado em Ciência pela Unifesp (2004), pós-
doutorados no Instituto do Coração (InCor-FMUSP) (2008) e na Georgia State 
University-EUA (2014), a Livre-Docência na EACH (2015). É professora da 
EACH desde fevereiro de 2006, inicialmente no Curso de Educação Física e 
Saúde, e a partir de 2014 como orientadora permanente nos Programas de 
Pós-Graduação em Ciências da Atividade Física da EACH e Fisiopatologia 
Experimental da Faculdade de Medicina da USP. 

Mais informações em: http://lattes.cnpq.br/8871159227482154 

 

Experiência administrativa na Universidade de São Paulo (2006-atual): 

• Membro da Comissão de Espaço Físico para estruturação dos Laboratórios 
Didáticos para os cursos de graduação da EACH (2007) 

• Membro do Grupo de Trabalho para a criação do Comitê de Ética em Uso 
de Animais em Experimentação (CEUA) da EACH (2007-2008) 

• Membro do Grupo de Convivência Universitária da EACH (2007-2008).  
• Membro do Grupo de Planejamento e Avaliação do Curso de Ciências da 

Atividade Física da EACH (2008) 
• Membro do Grupo de Trabalho responsável pela elaboração da 

documentação para o reconhecimento do Curso de Ciências da Atividade 
Física da EACH (2009) 

• Membro titular da Comissão de Organização de Curso (CoC) do Curso 
Ciências da Atividade Física da EACH (2009-2012) 

• Presidente da Comissão Interna de Biossegurança (CIBio) da EACH (2009-
2010)  

• Membro suplente da Comissão de Seleção e Acompanhamento do 
Programa Ensinar com Pesquisa da EACH (2010-2012) 

• Vice-coordenadora do Comitê de Ética em Uso de Animais em Experimental 
(CEUA) da EACH (2010-2013) 

• Membro titular da Comissão Interna de Biossegurança (CIBio) da EACH 
(2011-2013) 

• Membro suplente da Comissão de Organização de Curso (CoC) do Curso 
de Educação Física e Saúde da EACH (2014-2015) 

• Membro titular da Comissão Interna de Biossegurança (CIBio) da EACH 
(2014-2017) 

• Membro titular da Comissão de Gestão do Conjunto Multidisciplinar de 
Pesquisa - CMP 3 (2015-2018) 



• Coordenadora do Comitê de Ética em Uso de Animais em Experimental 
(CEUA) da EACH (2015 a 2019)  

• Membro suplente da Comissão de Cultura e Extensão da EACH (2016 a 
2017)  

• Membro titular da Comissão de Organização de Curso (COC) do Curso de 
Educação Física e Saúde da EACH (2016-2018) 

• Membro suplente da Comissão da Área de Ciências Biológicas, Comissão 
Assessora da Direção da EACH (2016 a 2019)  

• Membro do Grupo de Trabalho para elaboração do Projeto Acadêmico 
Institucional PAI da EACH (2018-2019) 

• Membro titular da Congregação da EACH, na qualidade de Presidente da 
Comissão de Cultura e Extensão (2018-atual)  

• Membro titular do Conselho Técnico Administrativo da EACH, na qualidade 
de Presidente da Comissão de Cultura e Extensão (2018-atual) 

• Membro titular do Conselho de Cultura e Extensão da Pró-Reitoria de 
Cultura e Extensão da USP (2018-atual) 

• Membro do Grupo de Trabalho para a Normatização e o Funcionamento 
dos Cursos de Extensão Pagos na EACH (2020) 

• Vice-coordenadora do Comitê de Ética em Uso de Animais em Experimental 
(CEUA) da EACH (2020-atual) 

• Vice-coordenadora da Comissão da Área de Ciências Biológicas, Comissão 
Assessora da Direção da EACH (2020-atual)  

• Representante titular da Congregação no Conselho Universitário (CO/USP 
(2020-atual) 

• Membro do Grupo de Trabalho na EACH do Plano USP de Retorno Gradual 
das Atividades Presenciais (2020-atual) 

• Membro do Grupo de Trabalho de Convênios e Contratos de Prestação de 
Serviços na EACH (2021) 

• Presidente da Comissão de Cultura e Extensão da EACH (2018-atual)  
 

 


