PROPOSTAS DA CHAPA:
Daniel Martins
(EMC) (titular) e
Márcio Holsbach Costa (EEL) (suplente)

"Nossa proposta de representação será pautada pela transparência nas ações e
na abertura à discussão sobre temas de interesse da instituição, em especial pela
comunidade docente do CTC.
A seguir apresentamos alguns elementos norteadores de nossa representação
que se encontram classificados em três grandes eixos, sendo eles:
Transparência
• Manter a divulgação das convocações, documentos e atas das reuniões do
Conselho Universitário conforme ações da atual representação;
• Estimular a discussão de temas de interesse do Centro Tecnológico para uma
possível apreciação pelo Conselho Universitário;
• Substanciar discussões da comunidade do Centro Tecnológico sobre temas da
competência e pautas apreciadas pelo Conselho Universitário;
• Mediar e realizar consultas aos pares sobre encaminhamentos polêmicos ou
posicionamentos não unânimes da comunidade do Centro Tecnológico;
Desburocratização
• Reduzir a sobrecarga das “pequenas” burocracias que drenam o tempo
produtivo do professor;
• Propor a revisão de plataformas institucionais informatizadas de auxílio ao
docente para torná-las mais simples e diretas, como o e-mail institucional da
UFSC e o SIGPEX (como no caso da submissão de projetos que ainda não
possuem recursos definidos ou editais aprovados, bem como possibilitar o
preenchimento de formulários por terceiros sem a necessidade de cessão da
identidade única da UFSC);
• Propor a redução das requisições das Resoluções de Pesquisa, Extensão e PósGraduação, permitindo o atendimento das especificidades do Centro
Tecnológico (como por exemplo a diminuição do número réditos requisitados
aos estudantes dos cursos de pós-graduação e redação das teses em inglês);
Internacionalização
• Propor alternativas para atração de estudantes de todas as partes do mundo;
• Reverter a diminuição da atratividade do Centro Tecnológico por estudantes
de países vizinhos e da América do Sul;
• Incentivar novas perspectivas e contatos além-fronteiras para os estudantes do
Centro Tecnológico;
• Facilitar e destravar os processos de dupla titulação e cotutela;
• Incentivar a participação em processos de acreditação internacional;

