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À Comunidade Acadêmica da UAECSA,  

Docentes, Técnicos/as Administrativos/as e Discentes, 

 

Como candidatos a Chefe e a Subchefe da UAECSA/RG-UFG, 
apresentamos, aqui, à comunidade universitária que integramos, o Plano de 
Gestão da nossa Chapa 1. Adotamos como nome e identidade da nossa Chapa 
as ideias centrais que defendemos para a administração desta unidade da UFG: 
“Gestão Democrática, Planejada e Transparente”, para o quadriênio 2021-2025. 
Trata-se de uma proposta inicial, porque, de acordo com o princípio da gestão 
pública democrática, na Administração Pública em geral e, especificamente, na 
Educação1, o nosso compromisso é: vamos construir juntos, porque juntos 
acertamos mais. A gestão democrática é princípio da prática geral do ensino no 
País (LDB, art. 3º, VIII2), vincula a Educação Superior (LDB, art. 563) e, também, 
é uma diretriz do Plano Nacional de Educação – PNE (art. 2º, VI4). E nós 
acreditamos que a gestão democrática precisa se realizar como “direito como 
efetividade”. 

O Brasil vive um momento político, econômico, social e cultural difícil e 
complexo. Este momento, que suscita fortes revisões de valores por parte da 
sociedade, tem se caracterizado por intensas e rápidas modificações nas 
relações sociais e, sobretudo, nas relações a partir das esferas públicas. Se 
ainda não tivemos um claro e consistente Projeto de País, hoje, temos um 
ambiente marcado por disputas de visões extremadas de como deve ser tratada 
a “coisa pública”. Nesse sentido, entendemos que a emenda constitucional do 
teto de gastos (EC 95/2016) é incompatível com a própria Constituição, 
especialmente, por exemplo, com o compromisso do Estado brasileiro com a 
universalização da Educação, estabelecido em 1988 (Constituição Federal, art. 
205). 

O Brasil atrasou muito o necessário e fundamental investimento em 
Educação. Só recentemente, tivemos o crescimento das oportunidades de 
acessos da população brasileira, com especial atenção à juventude, à Educação 
Superior, especificamente a vagas oferecidas pela rede pública federal. 

 
1 - Constituição Federal – “Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: (...) VI - 
gestão democrática do ensino público, na forma da lei”.  
2 - LDB (Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996) – “Art. 3º O ensino será ministrado com base nos 
seguintes princípios: (...) VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação 
dos sistemas de ensino;” 
3 - LDB – “Art. 56. As instituições públicas de educação superior obedecerão ao princípio da gestão 
democrática, assegurada a existência de órgãos colegiados deliberativos, de que participarão os segmentos 
da comunidade institucional, local e regional.” 
4 - PNE (Lei n. 13.005, de 25 de junho de 2014) – “Art. 2º São diretrizes do PNE: (...) VI - promoção do 
princípio da gestão democrática da educação pública;” 
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Podemos afirmar que a Universidade brasileira não estava estruturada e 
preparada para cumprir o compromisso constitucional da democratização da 
Educação, era a universidade das elites, na expressão de Umberto Eco5. A partir 
do REUNI6, em 2007, foi possível fazer nascer uma nova Universidade no Brasil, 
tanto em tamanho (estrutura física, equipamentos, bibliotecas), com expressiva 
interiorização, mas sobretudo com Pessoas, gente para conceber projetos e 
transformá-los em realidade. E a razão fundamental da expansão da 
Universidade foi e deve ser, sempre, a geração de oportunidades de ingressos 
de estudantes conforme definido na Constituição e para que se realize em 
conformidade com o que está estabelecido na meta 12 do PNE: 

PNE – “Meta 12: elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior 
para 50% (cinquenta por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três 
por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, 
assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% 
(quarenta por cento) das novas matrículas, no segmento público.” 

Em momento algum da história brasileira, certas mudanças ocorreram 
com tamanha velocidade. O mundo do trabalho diversificou muito e tornou mais 
complexas as exigências de capacitação profissional e a Universidade foi 
estimulada a encontrar soluções para nossos grandes desafios de toda natureza. 

A Educação é o grande agende de transformação individual e coletiva. 
Somos desafiados a praticar um ensino inovador, que busque a viabilizar a 
construção de um conhecimento crítico e consistente de modo a preparar os/as 
Educandos/as para além do trabalho e da empregabilidade. O ambiente 
educacional, como a vida em geral, está caminhando aceleradamente para um 
mundo digital ou digitalizado e isso precisa ser enfrentado para impedir o 
aprofundamento das diversas formas de desigualdades. A Universidade tem que 
estar preparada para esses novos tempos líquidos.  

E talentos não nos faltam na UAECSA: temos um diversificado e 
competente corpo Docente muito dedicado à qualificação acadêmica e à 
capacitação permanente; Técnicos-Administrativos/as efetivos e com alta 
demonstração de que são fundamentais para a melhor realização da prática 
educacional superior; e os discentes da UFG, especialmente os que escolhem 
um dos cursos que compõem a nossa UAECSA (Direito, Serviço Social, 
Administração e Arquitetura e Urbanismo), são selecionados por um dos 
melhores processos seletivos do País e têm contribuído, fundamentalmente, 
para a consolidação de uma experiência de Educação superior nessa quase 
tricentenária cidade de Goiás. 

 
5 - ECO, Umberto. Como se faz uma tese (tradução de Gilson Cesar Cardoso de Souza). 22. ed., São Paulo: 
Perspectiva, 2009. 
6 - Ver Decreto n. 6.096, de 24 de abril de 2007, que “Institui o Programa de Apoio a Planos de 
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - REUNI”. 
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Inicialmente, entendemos que o PLANO DE GESTÃO, para o próximo 
quadriênio, pode ser estruturado da seguinte forma: 

 Princípios e diretrizes; 
 A UFG no contexto político; 
 Proposta para o campo administrativo e gestão institucional; 
 Propostas para o campo acadêmico; 
 Propostas para o campo social, incluindo a diversidade e inclusão. 

 

Na ótica da Chapa 1, este momento histórico demanda, antes de tudo, a 
ampliação capilarizada do diálogo na base da comunidade universitária. Nossa 
proposta pauta-se pelo compromisso com a comunidade de realizar o princípio 
democrático nos processos de tomadas de decisões e o amplo debate 
sobre os rumos da UAECSA, da Regional e, obviamente, da própria UFG como 
a instituição pública que nos agrega e nos congrega. 

Com Darcy Ribeiro, acreditamos que: “Toda idéia é provisória, toda idéia 
tem que ser posta em causa, questionada. Tudo é discutível, sobretudo numa 
universidade”7. 

A UAECSA será o que nós formos capazes de ser e de fazer, 
juntos/as, aqui, com competência e eficiência. 

 

PROF. ME. IRAM LEANDRO DA SILVA - Candidato a Chefe da UAECSA 

 

PROF. DR. JOSÉ DO CARMO ALVES SIQUEIRA - Candidato a Subchefe da 
UAECSA. 

 

 

 

  

 
7 - RIBEIRO, Darcy. Universidade para quê? Brasília: Editora UnB, 1986, p. 18. Discurso proferido por 
Darcy Ribeiro, primeiro Reitor da UnB, na cerimônia de posse do Reitor Cristóvam Buarque, em 16 de 
agosto de 1985. 
 



 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
REGIONAL GOIÁS 

UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
 
 

7 
 

 

 
 
 
 

INFORMAÇÕES BIOGRÁFICAS DOS 
CANDIDATOS 

 
Prof. IRAM LEANDRO DA SILVA  

 
Iram Leandro da Silva é Bacharel em Ciências 
Contábeis e Administração pela Faculdade 
Montes Belos e está cursando o 10° período de 
Direito no Centro Universitário Montes Belos. É 
especialista em Gestão Empresarial e Gestão 
Pública pela Faculdade Montes Belos e 
Faculdade de Iporá. É Mestre em 
Desenvolvimento Regional pela Faculdade ALFA. 
É professor, desde 2008, atuando na Rede 
Pública Estadual, no Ensino Fundamental, Médio 
e Superior, com experiência na área de 
consultoria em administração e auditoria contábil. 
Ministrou aulas na Faculdade de Iporá, 
Faculdade de Jussara e na Faculdade Montes 

Belos. Entre os anos de 2016 a 2018, foi Delegado do CRA-GO. Atualmente, é 
Professor da UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - UFG, Regional Goiás, no 
Curso de Administração. 

 
Prof. JOSÉ DO CARMO ALVES SIQUEIRA  

 

Graduado em Direito pela Universidade 
Católica de Goiás - UCG (1993), Mestre 
em Direito pela Universidade Federal de 
Goiás - UFG (2003) e Doutor em Direito 
pela Universidade de Brasília - UnB 
(2016). Atualmente, é Professor Adjunto 
do Curso de Direito da UFG - Regional 
Goiás, onde é educador desde o ano 2000. 
Também, é Professor Permanente do 
Programa de Pós-Graduação em Direito 
Agrário da FD/UFG (mestrado e 
doutorado). Foi Advogado e Assessor 
Jurídico da Comissão Pastoral da Terra –  
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Maranhão (1993 a 1998) e da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos 
(1997-1998); Chefe da Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Terras, 
Habitação e Urbanismo da Prefeitura de São Luís/MA (1997); Chefe da 
Assessoria Jurídica da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de Goiás 
(1999-2000); Assessor Jurídico Especial do Prefeito de Goiânia (2001-2002); 
Chefe de Gabinete do Prefeito de Goiânia (2003); Superintendente Municipal de 
Trânsito de Goiânia (2004). Atua com Educação Superior e Direitos Humanos. 
Coordenou a primeira Turma Especial de Graduação em Direito para 
Beneficiários da Reforma Agrária e Agricultores Familiares Tradicionais - UFG 
(2007-2012). É advogado nas áreas do Direito Penal, Eleitoral e Administrativo. 
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PRINCÍPIOS: 
 

• Defesa do ser humano, de sua dignidade, da liberdade e da igualdade; 

• Defesa da Universidade pública universal, laica, gratuita, autônoma e de 

excelência; 

• Defesa do princípio democrático nos processos de planejamento e de 

decisões e do fortalecimento dos órgãos colegiados; 

• Afirmação e realização da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão; 

• Defesa da ampla transparência na Universidade; 

• Defesa de uma Universidade mais profissional e com predomínio dos 

interesses coletivos sobre os individuais; 

• Apoio à inovação em todos os processos de ensino, pesquisa, extensão, 

cultura e gestão, e à implantação de culturas que as valorizem; 

• Defesa da democratização do acesso à universidade e do apoio à 

permanência estudantil; 

• Estímulo à aproximação entre a Universidade e os Municípios (Prefeituras 

e Câmaras), Estado, iniciativa privada, terceiro setor e movimentos sociais; 

• Defesa da integração da comunidade universitária. 
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GRADUAÇÃO: 
A Graduação é o grande motivo da própria existência da Universidade e, 

nesse sentido, tem que ser tratada como prioridade 1 pela Gestão. Os quatros 
cursos de graduação da UAECSA (por ordem de criação: Direito, Serviço Social, 
Administração e Arquitetura e Urbanismo) têm se destacado, nos cenários local, 
regional e até nacional, o que é motivo de grande orgulho para toda a 
comunidade. Contudo, é preciso ter presente que existem demandas 
importantes (e represadas) para todos os cursos que necessitam ser tratadas 
pelo conjunto da Comunidade Acadêmica, liderada pela Gestão da Unidade, de 
forma a garantir sua qualificação a níveis sempre melhores. 

LINHAS DE ATUAÇÃO: 
 Promover o diálogo constante entre Docentes, Servidores Técnico-

Administrativos/as, Discentes e Gestores, buscando superar as 
barreiras que possam dificultar uma ampla e produtiva discussão da 
universidade; 
 

 Definir a política de graduação na UAECSA e suas metas; 
 
 Promover a conscientização da comunidade sobre a importância dos 

processos de avaliações (internas e externas) dos cursos de 
graduação, bem como promover a valorização dos/as Docentes com 
boa avaliação junto aos cursos; 

 
 Incentivar discussões sobre o processo ensino-aprendizagem, 

oferecendo suporte institucional a novas proposições, bem como 
estimular práticas inovadoras;  

 
 Incentivar discussões visando à permanência, com redução da evasão 

e a motivação do corpo discente; 
 
 Atuar (planejar) no sentido de viabilizar, no futuro, a criação de novos 

cursos de graduação na UAECSA; 
 
 Atuar ativamente pela melhoria dos cursos e de sua infraestrutura; 

 
 Apoiar o empreendedorismo e a interação universidade-empresa e 

com iniciativas de associativismo (associações e cooperativas). 



 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
REGIONAL GOIÁS 

UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
 
 

11 
 

 

 

 
 

PÓS-GRADUAÇÃO: 
A UAECSA caminha na direção de implantação de programas de pós-

graduação lato e/ou estrito senso, que visam a atender uma natural e legítima 
demanda da comunidade. A implantação de programas de pós-graduação 
requer uma forte atuação da Gestão, de forma a buscar a sua perfeita 
integração com o ensino, pesquisa e extensão realizados na UAECSA, de 
forma totalmente integrada ao ensino de graduação. 

 

LINHAS DE ATUAÇÃO: 
 Planejar, em conjunto com a Unidade Acadêmica Especial de Ciências 

Humanas – UAECH, desta Regional da UFG, a criação de cursos de 
pós-graduação lato e/ou estrito senso que possam articular as 
potencialidades dessas duas unidades acadêmicas ou mesmo com 
outra unidade da UFG; 
 

 Buscar os recursos financeiros e Pessoal necessários para dar suporte 
a cursos de pós-graduação; 
 

 Garantir a infraestrutura física e técnica necessária para dar suporte a 
cursos de pós-graduação. 

 

PESQUISA: 
 

 A pesquisa é um dos componentes do tripé fundamental da 
Universidade (Constituição Federal, art. 207) e um dos elementos que 
mais qualifica a Universidade pública no Brasil. A gestão precisa estar 
fortemente comprometida com o estímulo constante ao crescimento 
quantitativo e qualitativo da produção científica na UAECSA, buscando 
torná-lo referência em pesquisa dentro e fora da UFG, bem como 
fomentar novas formas de interação com os setores público e privado. 
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LINHAS DE ATUAÇÃO:  

 Promover o diálogo constante com os grupos de pesquisas para a 
identificação das demandas da área; 
 

 Planejar e aprovar uma política e metas para a pesquisa na UAECSA, 
com definição de políticas de apoio à pesquisa na UAECSA; 

 
 Fortalecer os grupos de pesquisas da UAECSA, particularmente 

apoiando seu crescimento, a conclusão da instalação dos laboratórios 
e a ampliação/adequação de áreas para pesquisa e desenvolvimento; 

 
 Manter e aprimorar o programa de apoio aos grupos de pesquisa. 

 

EXTENSÃO: 
 

É através da extensão que a Universidade se faz presente, de forma mais 
direta, na comunidade com ações e resultados de seus trabalhos de ensino e de 
pesquisa. Também, é através da extensão que a Universidade é realimentada 
pela comunidade. A UAECSA possui forte vocação para a extensão devido a sua 
característica, e, em particular, a UAECSA da Cidade de Goiás tem forte 
potencial para ampliar o alcance de seus projetos de extensão. A gestão precisa 
atuar de forma incisiva para promover a qualificação e a profissionalização de 
serviços de extensão.  

 

LINHAS DE ATUAÇÃO:  
 

 Aprovar uma política e metas para a extensão universitária na 
UAECSA; 
 

 Implantar o Centro de Apoio à Extensão (CAE), com um espaço de 
extensão comum – espaço exclusivo destinado ao desenvolvimento 
de ações de extensão – e o oferecimento de um conjunto de serviços 
diferenciados de suporte com uma estruturada inovadora; 
 

 Incentivar o crescimento quantitativo e qualitativo da extensão na 
UAECSA; 
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 Apoiar todos os projetos, grupos e programas que atuam na extensão 
universitária na UAECSA. 

 

GESTÃO: 
 

Propomos uma significativa alteração nos processos e rotinas vinculados 
à gestão da UAECSA, buscando elevá-los a um novo patamar de 
profissionalização, bem como buscamos criar as condições para o 
estabelecimento de uma nova cultura organizacional mais voltada à coletividade, 
à otimização das Pessoas existentes e à colaboração. 

Vamos liderar a Comunidade Acadêmica para criar as condições 
necessárias a fim de que a UAECSA deixe de ser “especial” e passe à categoria 
de UNIDADE ACADÊMICA da UFG. 

 

LINHAS DE ATUAÇÃO: 
 

 Consolidar um sistema de controle de documentos; 
 

 Otimizar procedimentos de forma a qualificar as ações administrativas 
da UAECSA com a identificação das instâncias envolvidas em cada 
processo, designação de competências e aprovação de 
procedimentos, de forma a minimizar o retrabalho e a energia 
despendida; 

 
 Implantar rotinas administrativas com procedimentos ágeis, sempre 

que possível, buscando adequar a legislação da Universidade a esse 
fim sempre que pertinente; 

 
 Incentivar a definição de políticas específicas para as diferentes ações;  
 
 Definir indicadores para a avaliação das diferentes ações realizadas 

pela gestão e pelas diferentes subunidades da estrutura administrativa 
da UAECSA; 

 
 Ampliar a oferta de serviços informatizados; 
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 Divulgar atas e pautas do Colegiado por meio eletrônico a toda a 
comunidade de docentes, servidores/as técnico-administrativos/as e 
discentes representantes de cada curso da UAECSA; 
 

 Estabelecer planos de manutenção preventiva e/ou substituição de 
equipamentos de uso geral; 

 
 Buscar a ampliação da infraestrutura física necessária para a 

expansão das ações de ensino, pesquisa, extensão e cultura; 
 
 Contínuo incentivo à capacitação dos servidores docentes e técnicos 

administrativos;  
 
 Alocação de salas a servidores e/ou docentes que ainda demandem 

espaços adequados para o exercício de suas atividades; 
 
 Trabalhar junto à Direção da Regional da UFG, solicitando a liberação 

de vagas para realizações de concursos para contratações de 
servidores/as técnico-administrativos/as de forma a equacionar a 
demanda da unidade; 

 
 Dar ampla publicidade às ações da UAECSA à comunidade; 
 
 Implantar um novo modelo de comunicação interna (intra e 

intersetorial) na UAECSA; 
 
 Desenvolver mecanismos que permitam a ampliação do apoio à 

saúde, bem-estar social, se necessário e pertinente, buscando 
parcerias com órgãos/entidades externas;  

 
 Promover políticas de acolhimento e desenvolvimento de novos 

servidores/as docentes, técnico-administrativos/as e discentes; 
 

 Buscar a melhoria da qualidade de vida, da segurança e das condições 
físicas nos ambientes de trabalho da instituição; 

 

 Obter, junto à Reitoria, uma gratificação para o secretário da Chefia e 
Subchefia da UAECSA; 

 

PARTICIPE! VAMOS CONSTRUIR JUNTOS! 
Nossos canais de comunicação: 
Prof. IRAM LEANDRO DA SILVA: professor.iram@ufg.br  
Prof. JOSÉ DO CARMO ALVES SIQUEIRA: siqueirajose@ufg.br  


