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“Paulinho de novo, nos braços do povo!”

1. Propostas aos ALUNOS

1.1.  Construção de ambientes de aulas e convivência adequados, acabando 
com o calor insuportável no período do verão e expulsando os morcegos;

1.2. Apoio as organizações estudantis culturais para que elas possam cumprir 
       melhor suas prerrogativas constitucionais;

1.3.  Apoio a atividades  as  desportivas,  inclusive o estabelecimento das 
olimpíadas  inter salas, reforma das quadras esportivas, construção da 
quadra de vôlei e trilha ao redor da escola;

1.4.  Resolução  de  problemas  básicos  recorrentes,  tais  como  tapar  as 
goteiras das salas de aula;

1.5.  Maior foco e  apoio aos alunos de baixa renda  que moram no Campo;

1.6.  Premiação  aos  alunos  que  se  destacarem  com  boas  notas  e  sem  
ocorrências no NGAA;
1.7.  Criação do núcleo de atendimento emergencial  ao aluno que ficar 

doente no Campus;

1.8.  Maior apoio às práticas de aulas na área de Campo;

1.9.  Cota para estudante oriundo da zona rural.



2. Propostas aos TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO

2.1.  Solidificar a jornada de 6 horas;

2.2.  Inserção dos técnicos  em cursos de aperfeiçoamento de pessoal;

2.3. Apoiar os sindicatos, cooperativas e associações, na busca pela igualdade 
de oportunidades e condições;

2.4.  Construção de um espaço de convivência para os servidores ficarem 
após o almoço;

2.5.  Combater veementemente os assédios morais praticados no Campus.

3. Propostas aos PROFESSORES

3.1.  Não abrir novas turmas enquanto não sanar o problema de espaço no 
Campus;

3.2. Construção de  um espaço de  convivência  para  os  servidores   para 
descanso  pós  refeições,  com  sofás,  mesas  de  reunião,   televisores, 
frigobares, etc;

3.3.  Comprar Pincéis suficientes para as aulas;

3.4.  Climatizar as salas;

3.5.  Acabar com as aulas dos sábados;

3.6 Disponibilizar e divulgar o valor do orçamento destinado a diárias, em 
boletim interno,  para  todos  os  docentes,  de  preferência   divulgar  no 
quadro da coordenação de ensino.

3.7.  Construção de um novo regimento interno do Campus



3.8. Planejamento de todos os feriados prolongados, colocados em quadro na 
coordenação, para que os docentes  planejem suas viagens.

4. Propostas ADMINISTRATIVAS

4.1 Não construir no péssimo terreno comprado pelo Campus, uma vez que 
sua declividade vai gerar custos em demasia.

4.2.  Elaboração de um manual de procedimentos, objetivando difundir os 
conhecimentos  sobre os procedimentos básicos;

4.3.  Fortalecer  a Comissão de  ética e a Ouvidoria;

4.4.  Não comprar móveis e utensílios acima do preço de mercado;

4.5.  Descentralizar  todas   as  decisões,  isto  é,  utilizar  Gestão 
compartilhada.

4.6. Apoiar o comitê de Administração;

4.7. Eleição direta para as funções comissionadas.


