SÍNTESE DA PROPOSTA DE TRABALHO
- Chapa: Michel Angillo Saad e Cíntia de la Rocha Freitas A chapa composta pelos professores Michel Saad (diretor) e Cintia Freitas (vice-diretora), tem como
principal objetivo construir uma Gestão Compartilhada, com todas as pessoas, instituições e colaboradores
que continuamente têm construído a história do Centro de Desportos.
A nossa proposta de gestão está comprometida com a Universidade pública, gratuita, autônoma e
socialmente referenciada, com a valorização do ensino de graduação e da pós-graduação, com a ampliação da
Educação Física Curricular, do apoio à pesquisa e da extensão, tanto em projetos com ressarcimento, como
nos gratuitos.
Além disso, temos como missão, “promover o orgulho de pertencimento ao Centro de Desportos”,
através da realização de uma campanha, onde buscaremos em todos
os segmentos (estudantes, técnicos, professores e comunidade),
refletir, conscientizar e fomentar o sentimento de pertencimento ao
Centro de Desportos, promovendo o desenvolvimento de um
ambiente saudável, de convívio e de trabalho, priorizando o
sentimento de pertencimento, aproximação e compartilhamento, em
oposição ao individualismo.
A nossa Chapa tem o compromisso de garantir a
infraestrutura necessária para o desenvolvimento de todas as
atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão desenvolvidas no
Centro de Desportos, assegurando equipamentação, conservação, manutenção e segurança ao patrimônio
público.
Além disso, como propostas iniciais, pretendemos:
| Fortalecer o Centro de Desportos como uma referência no ensino, pesquisa e extensão.
Vamos investir na divulgação de todas as ações realizadas, com o propósito de promover impacto e
visibilidade do Centro de Desportos em âmbito nacional e internacional.
| Dialogar com os técnico-administrativos em educação.
Para buscar soluções conjuntas nas boas práticas administrativas.
| Promover a inserção dos estudantes no mercado de trabalho.
Através de novos convênios e “parcerias” que ofereçam bolsas de estudo e de estágios.
| Apoiar as organizações estudantis.
Principalmente nas ações destinadas para os estudantes da graduação.
| Fortalecer as ações de extensão do Centro de Desportos.
Valorizando as iniciativas que promovam a curricularização da extensão.
| Ampliar a captação de recursos financeiros.
Vamos buscar junto a Reitoria a ampliação da verba destinada ao Centro de Desportos, como o
duodécimo.
| Fortalecer a infraestrutura dos núcleos e laboratórios.
Buscando recursos que viabilizem a manutenção dos equipamentos e da infraestrutura dos nossos
núcleos e laboratórios.
| Padronizar rotinas de trabalho.
Para facilitar o alcance dos objetivos institucionais.
| Promover a inovação e o empreendedorismo.
Proporcionando ambientes que estimulem o processo de ensino-aprendizagem.
| Atuar conjuntamente com a Secretaria de Esportes-SESP.
Vamos incentivar e apoiar as ações desenvolvidas pela SESP.
Por fim, a proposta que será a referência da nossa Gestão:
| Adotar uma gestão compartilhada.
Através do diálogo com todos os segmentos, pretendemos construir as políticas da gestão do Centro
de Desportos.
Importante destacar que as propostas iniciais apresentadas, foram construídas a partir de sugestões e
conversas com colegas (técnicos e professores) estudantes e pessoas da comunidade do Centro de Desportos.
As nossas propostas de Gestão buscam o autoconhecimento e o caminho que o Centro de Desportos
irá percorrer durante o período de 2021 a 2024, de modo a ter flexibilidade frente aos desafios, antecipandose às ameaças e principalmente identificando oportunidades e melhorias.
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