
 

 Chapa Xilema  
Plano de ação - CAEF 2015  
Eleições para o Centro Acadêmico do Curso de Engenharia Florestal da 
Universidade Federal de Goiás - Jataí 2015  
Jataí, 07 de Dezembro de 2015.  
 
Aos alunos do curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Goiás e 
demais interessados, seguem abaixo as diretrizes de ação da chapa Xilema para a 
gestão do Centro Acadêmico do Curso de Engenharia Florestal (CAEF).  
Abaixo a relação dos integrantes e sua matrícula, nos cargos necessários para a 
formação da chapa, de acordo com o estatuto:  
 
Composição da Chapa  

 

Presidente: Gustavo Luz Ferreira 201202191 

 

Vice-Presidente: Guilherme Alves da Silva Santos 201301481 

 

Secretário Geral: Rayane Mariene Souza da Silva 20152087 

 

Secretário: Ketlin Borges Ferreira 20130131492 

 

Tesoureiro Geral: Rafael Soares Chagas Junior 201404901 

 

Tesoureiro: Kamila Caetano de Moraes 201301130 

 

Diretor de Comunicação: Natanael Moreira do Nascimento 201301499 

 

Diretor de Eventos: Thayná Silva Borges 201301508 

 

Assessor Geral: Francisco Costa Junior 090097 

 
 
DIRETRIZES DE AÇÃO  
O CA tem entre suas principais atribuições, o dever de fazer com que as 
discussões levantadas em reuniões, como as que ocorrem na coordenação do 
curso mensalmente, cheguem até os alunos do curso a fim de mantê-los 
informados sobre assuntos pertinentes ao seu cotidiano e sua vida acadêmica e 
incluí-los no processo de tomada de decisões, garantindo assim maior 
transparência e participação.  



 
1. Desenvolvimento e apoio a projetos e eventos culturais e profissionais  
 
Essa diretriz será crucial ao nosso mandato, afinal uma das principais tarefas de 
um Centro Acadêmico refere-se à promoção e realização de eventos e projetos 
que representem ganhos no desenvolvimento pessoal e profissional de seus 
representados. Neste sentido, todos os esforços da chapa serão aplicados de 
forma a promover sempre que possível, eventos, cursos, palestras, seminários e 
outros de acordo com o interesse e disponibilidade dos alunos. Projetos internos 
do curso, tais como a reativação e continuidade da Hora Florestal, e visitas 
técnicas a empresas e outras instituições são exemplos que ressaltam a 
necessidade de participação dos alunos em eventos e o quanto isso os aproxima 
da realidade além das aulas presenciais.  
 
2. Reivindicação de Estrutura do CAEF 
 
Temos como principal objeto reforçar a reinvindicação na Direção da Regional em 
adquirir um espaço físico para o CA, de forma que fique em uma boa logística, 
facilitando o acesso e contato dos alunos com seus representantes.  
 
3. Semana Acadêmica com qualidade e continuidade 
 
Principal evento a ser realizado no curso, a Semana Acadêmica da Engenharia 
Florestal. O objetivo é dar mais força à mesma, fazendo com que ganhe em 
qualidade e visibilidade e perca em absenteísmo. Pretende-se organizar uma rede 
de colaboração formada pelo CAEF juntamente com nosso curso e visa a 
continuidade, já que a último evento Acadêmica do nosso curso foi em 2011. 
 
4. Abertura do CAEF ao diálogo  
 
O principal objetivo desta diretriz é promover a abertura do diálogo com os 
discentes, com a coordenação do curso, colegiado e demais órgão. Levar aos 
discentes uma maior transparência das atividades realizada pelo CA e pelo curso, 
e informações do que se passa no colegiado. Ser o mais ativo politicamente 
integrando ao Diretório Central Estudantil (DCE) e às discussões políticas em 
torno das necessidades dos discentes com maior força.  



 
5. Divulgação do Curso  
 
Estamos inseridos em uma região onde o setor florestal não possui grande 
visibilidade, portanto levar informações sobre o curso e o setor florestal à 
população do sudoeste goiano é de vital importância. Neste sentido, dedicaremos 
esforços no intuito de promover sempre que possível, meios para que seja 
construída uma ponte entre o curso e os futuros interessados nesta carreira e no 
setor florestal. Divulgaremos em escolas, podendo ser por meio de palestras, 
atividades fora de sala de aula e ações em conjunto de órgãos. 
 
6. Recepção dos Calouros 
 
Muitos alunos entram no curso se quer sabendo o que é. E como vemos sempre, 
há muita desistência e transferência para outros cursos. Com isso, temos intuito 
de junto a coordenação do curso realizar uma recepção dos calouros, 
apresentando seus respectivos professores e mostrar que o curso e a faculdade 
oferecem durante os seus 10 períodos de duração. Realizar também um trote 
solidário, no qual além de interagir os calouros realizar alguma ação direta na 
comunidade. Assim, estabelecendo um primeiro contato positivo com nossos 
calouros. 
 
7. Campanhas Sociais 
 
Acreditamos que nós como uma universidade devemos também prestar serviços 
ao nosso município, sendo esse uns dos principais objetivos quando uma 
universidade é instalada na região. E nós como alunos devemos apoiar. Propomos 
então nessa diretriz a realização de campanhas de fundos sociais, como já vem 
sendo realizado durante esses dois anos de CA. Focando a comunidade Jataiense 
(desde a cidade como também estudantes e funcionários da nossa própria 
universidade). 
 
O plano de ação representa as diretrizes que guiarão nossa gestão. Estamos 
cientes dos desafios que serão impostos e dos obstáculos que serão encontrados e 
temos plena consciência de que o trabalho de um Centro Acadêmico não se 
restringe ao que foi exposto acima. Há muito trabalho a fazer e diversas outras 
atividades que nos competem uma vez eleitos. Contamos com a real dedicação 
dos integrantes da chapa para se alcançar os objetivos e também com a 
participação dos alunos que colocarão suas idéias, sugestões, cobrarão resultados 
e fiscalizarão nosso trabalho.  
 
Sendo assim, nos colocamos a disposição de todos os alunos do curso de 
Engenharia Florestal e demais interessados, para sanar possíveis dúvidas e/ou 
ouvir a opinião daqueles que queiram fazer alguma contribuição. 
  
Atenciosamente,  
Chapa Xilema  
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