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PLANO DE GESTÃO 2014-2017 

 

O presente documento busca apresentar à comunidade acadêmica o 

plano de gestão que norteará as atividades a serem desenvolvidas pela atual 

diretoria, no período de 2014 a 2017. Ele é fruto do trabalho conjunto de 

docentes, técnicos e discentes imbuídos no propósito de construir uma Escola 

cada dia mais fortalecida nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. O 

documento está pautado na plataforma apresentada durante a campanha e se 

fundamenta nas demandas levantadas juntos aos servidores e discentes, bem 

como no último planejamento estratégico da EA. 

Comprometemo-nos a realizar uma gestão transparente e democrática, 

respeitando a diversidade e a pluralidade de idéias, sem discriminações. 

Buscaremos identificar e valorizar as competências dos servidores, 

estimulando-os ao aprimoramento contínuo, buscando constituir uma equipe de 

trabalho cada vez mais motivada e qualificada. Entendemos que esta deva ser 

a base que proporcionará o crescimento e o desenvolvimento consolidado de 

nossa Escola.  

Estamos convictos, entretanto, que enfrentaremos, nos próximos anos, 

grandes desafios. Por isso, contamos com o trabalho de todos (docentes, 

técnico-administrativos e discentes) para superá-los e construirmos uma Escola 

cada vez mais fortalecida em suas ações.   

  

  



Plano de trabalho 

 

Ações referentes à “Qualidade de Vida no Trabalho”, 

 criar área de integração para os servidores; 

 

 promover o aproveitamento das habilidades dos servidores e propiciar 

autonomia nas atividades desenvolvidas; 

 

 garantir a liberdade de expressão e o tratamento imparcial; 

  

 fazer transparecer o significado do trabalho desenvolvido; 

 

 Implementar a ginástica laboral; 

 

 criar a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA; 

 

 Criar espaço destinado à realização de cursos de capacitação e 

qualificação na EA 

 

 Possibilitar a movimentação interna de servidores, conforme as 

competências organizacionais requeridas e as competências individuais 

de cada pessoa. 

 

 

 

Ações referentes aos “Cursos de Graduação” 

 Implantar sistemas de acesso à internet (sem fio e a cabo) nas salas de 

aula da EA, necessária para uso adequado do Sistema Integrado de 

Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) - módulo graduação. 

 

 Desenvolver e apoiar atividades de recepção aos estudantes 

ingressantes. 

 



 Criar espaço físico para as coordenações de estágio supervisionado 

obrigatório. 

 

 Criar espaço virtual, na página da EA, para divulgação dos 

procedimentos legais e oportunidades de estágios para os alunos da 

Escola, mantendo-o atualizado. 

 

 Criar espaço virtual, na página da EA, para divulgação dos projetos de 

extensão da Escola, buscando integração e visibilidade das atividades 

no meio interno e externo à comunidade acadêmica. 

 

 Promover ampla divulgação (painéis, emails, página da EA),  dos editais 

de fomento à extensão, buscando incremento no número de projetos 

coordenados pela unidade comunidade acadêmica.  

 

 Promover ampla divulgação (palestras, painéis, emails, página da EA),  

dos editais para intercâmbios. 

 

Ações referentes aos “Cursos de Pós-graduação  

 Apoiar a criação de novos programas de pós-graduação stricto sensu e 

lato sensu; 

 

 Incentivar e apoiar a criação de doutorado nos programas de pós-

graduação nível 4;  

 

 Definir estratégias para otimizar os trabalhos de elaboração dos projetos 

CTINFRA; 

 

 Criar espaço virtual, na página da EA, para divulgação dos projetos de 

pesquisa da Escola, buscando integração e visibilidade das atividades 

no meio interno e externo à comunidade acadêmica. 

 

 Promover ampla divulgação dos editais de fomento à pesquisa, 

buscando incremento no número de projetos coordenados pela unidade 

comunidade acadêmica.  

 

 Promover ampla divulgação dos editais para intercâmbio. 

 

 Incentivar a articulação entre projetos de pesquisa com objetivos afins, 



visando ao diálogo, à sinergia, à interdisciplinaridade e ao aumento do 

impacto social. 

 

 Auxiliar os coordenadores de Pós-graduação na busca por apoio, junto 

às pró-reitorias de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação, para a  

publicação de artigos e outros produtos de pesquisas em âmbito 

nacional e internacional; 

 

 Solicitar programas de capacitação de pesquisadores para redação 

científica e técnicas de redação em língua estrangeira; 

 

 Elaborar plano de qualificação, identificando e indicando áreas 

estratégicas; 

 

 

 

Ações referentes a “Administração” 

 

 Reestruturar a coordenação administrativa da EA; 

 

 Elaborar plano de utilização de recursos destinados aos cursos de 

graduação; 

 

 Implantar sistema on line para reserva de salas e equipamentos 

didáticos. 

 

 Implantar sistema on line para agendamento de atividades de pesquisa 

a campo (REDIMINE); 

 

 Ampliar e consolidar a atuação da Escola por meio de convênios e 

parcerias; 

 

 

 Promover reuniões trimestrais com os servidores técnico-administrativos 

da EA; 

 

 Promover reuniões trimestrais com os docentes e técnicos em cada 

setor da EA; 

 



 Criar o plano Diretor da EA; 

 

 Definir e divulgar procedimentos para o uso e conservação do 

patrimônio; 

 

 Incentivar a criação de laboratórios multiusuários na EA e apoiar os já 

existentes; 

 

 Promover ações visando aumentar o número de servidores técnicos; 

 

 Apoiar as atividades desenvolvidas pela Empresa Júnior, PET e grupos 

demais grupos estudantis; 

 

 Promover integração entre os coordenadores de curso, de estágio, de 

pesquisa e de extensão com vistas a estabelecer procedimentos para 

otimização dos resultados. 

 

 

Ações referentes às “Atividades de Cultura e Esporte” 

 

 Buscar oportunidades para participação de alunos, técnicos 

administrativos em educação e professores em projetos da área cultural. 

 

 Incentivar a realização de ações culturais na EA. 

 

 Buscar recursos para adequação dos espaços para atividades 

esportivas na EA. 

 

 Incentivar a prática desportiva na EA 

 

 Apoiar e incentivar as ações desenvolvidas pelas atléticas e a 

participação dos estudantes nas políticas de esporte universitário. 

 

 

 

Ações referentes a “Segurança” 

 



 Implantar sistema de segurança por meio de ações preventivas e 

instalação de sistemas de segurança eletrônica. 

 

 Implementar o sistema de identificação pessoal por meio do uso do 

crachá. 

 

 Implantar sistema de câmeras de segurança externas aos prédios da 

EA. 

 

 

Ações referentes as atividades de “Campo” 

 

 Implantar projetos paisagísticos nos setores e áreas abertas da EA. 

 

 Adequar a estrutura física da área de experimentação de campo e das 

estufas da EA. 

 

 

Ações referentes a “Infraestrutura”  

 

A escola passou por grandes transformações nos últimos anos. 

Praticamente dobramos nossas instalações prediais, o que possibilitou a 

criação de um novo curso, a ampliação de número de vagas na graduação e na 

pós-graduação e, consequentemente, a ampliação do número de professores e 

técnicos. Por esses motivos, ainda há muito a ser feito pela EA.  

Assumimos o compromisso de buscar constantemente meios para que 

o crescimento e o desenvolvimento da unidade continuem ocorrendo. Para tal, 

buscaremos, junto a Reitoria e órgãos administrativos da UFG, mecanismos 

para viabilizar (itens não estão em ordem de prioridade): 

 

 A estruturação, modernização e adequação dos laboratórios de aula e 

de pesquisa;  

 

 A estruturação do auditório, localizado no Prédio do Melhoramento de 

Plantas; 

 

 A reforma do auditório Farnese Dias Maciel Neto; 



 

 A construção de passarelas interligando os prédios da EA (setores, 

prédios de aula, Administração); 

 

 A conclusão da etapa inicial da cantina/restaurante e, posteriormente, 

sua ampliação; 

 

 A conclusão da construção dos prédios de Agricultura e Solos; 

 

 A construção do novo prédio que abrigará o setor de Engenharia Rural 

(prédio de Biossistemas); 

 

 A pavimentação dos trechos de acesso aos prédios de Engenharia 

Florestal, Agricultura e Solos, Engenharia de Biossistemas; do 

estacionamento do prédio de aulas Pequi; 

 

 A recuperação/recapeamento do asfalto nas ruas danificas; 

 

 A ampliação do espaço que abriga o Centro Acadêmico da Agronomia, 

permitindo a instalação dos centros acadêmicos dos demais cursos, 

bem como das Atléticas; 

 

 A reforma e reestruturação do espaço atualmente ocupado pela cantina, 

permitindo a alocação dos grupos estudantis (PET, CIPPAL, grupos de 

extensão); 

 

 A estruturação de sistema de captação de águas fluviais; 

 

 A instalação de rede elétrica e hidráulica e a construção de 

galpão/depósito na área do viveiro utilizado pelo curso de Engenharia 

Florestal; 

 

 A Construção de almoxarifado para armazenar adubos, defensivos e 

ferramentas de uso a campo. 

 

 A estruturação de espaço físico e equipamentos (escritório) para atender 



os técnicos que atuam no campo. 

 

 A instalação de alambrados no perímetro das áreas pertencentes à EA e 

reforma dos já existentes. 

 

 A reforma e a adequação dos espaços do prédio de Desenvolvimento 

Rural;  

 

 A reforma e a adequação do espaço anteriormente usado pelo setor de 

Melhoramento de Plantas, para integração ao setor de Engenharia de 

Alimentos; 

 

 

 A Estruturação (espaço físico e mobiliário) da sala de leituras da EA 

 

 A Construção do prédio da Biblioteca Setorial de Agrárias. 

 

 A instalação da nova Rede elétrica da EA. 

 

 A construção do refeitório para os funcionários de campo. 


