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PLATAFORMA ELEITORAL  

 

Eu, Gláucia Potenza Soares, ocupante do cargo de Assistente em Administração, com 

lotação no Instituto de Física e Matemática (IFM) da Universidade Federal de Pelotas 

(UFPel), anuncio minha candidatura para a função de chefe do Núcleo Administrativo do 

IFM. 

 

APRESENTAÇÃO 

Sou licenciada em Matemática e mestra em Educação Matemática pelo IFM, da Universidade 

Federal de Pelotas. Ingressei no serviço público federal em 2014, quando fui nomeada para o 

cargo de Assistente em Administração na Universidade Federal de Santa Maria. Nessa 

Universidade, desempenhei as funções de secretária do Departamento de Terapia Ocupacional 

por 6 (seis) meses. Neste mesmo ano, fui redistribuída para a Universidade Federal do Rio 

Grande, tendo atuado na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) por um período de 

quase 2 (dois) anos, sendo: secretária da pró-reitoria por 10 (dez) meses, chefe da secretaria-

geral por 3 (três) meses e assistente de pró-reitor da PRAE por 6 (seis) meses. Lá, também fui 

responsável pelo controle patrimonial da Unidade, realizando, num intervalo de 9 (nove) 

meses, 2 (dois) inventários de bens patrimoniais. Em 2016, consegui minha redistribuição 

para a UFPel para trabalhar no IFM, como secretária do Colegiado do Curso de Licenciatura 

em Matemática, onde atuo desde então. Nesses 6 (seis) anos de UFPel, além de desempenhar 

a função de secretária do Colegiado, participei da Comissão para Acompanhamento e 

Redação do Plano de Desenvolvimento da Unidade/IFM, auxiliei a Direção do Instituto em 

diversas formaturas e, atualmente, atuo como representante da classe dos Técnico-

Administrativos em Educação no Conselho Departamental do IFM. Ainda, ao longo dos 8 

(oito) anos de serviço público federal, busquei me qualificar através de cursos de capacitação 

para desempenhar com excelência minhas atividades e proporcionar um atendimento de 

qualidade ao público que de mim necessita. Através do exposto, acredito que tenho 

experiência e qualificação para chefiar o Núcleo Administrativo do IFM. 

 

PROPOSTA DE GESTÃO 

Segundo a Resolução 02/2019 CONSUN (0521802), a natureza técnica da função de chefe de 

Núcleo Administrativo consiste nas seguintes atribuições: 

 

 Assessoramento à Direção da Unidade Acadêmica no manejo do orçamento; 



 Acompanhamento das escalas e regimes de trabalho dos Servidores Técnico-

Administrativos lotados na Unidade Acadêmica; 

 Expedição de ordens de serviço, avisos e instruções no âmbito da Unidade Acadêmica; 

 Controle, manutenção e atualização do inventário de bens de consumo, permanente e 

patrimoniais da Unidade Acadêmica; 

 Acompanhamento do trabalho das empresas terceirizadas no âmbito da Unidade 

Acadêmica; 

 Colaboração na elaboração do planejamento administrativo da Unidade, em sintonia com o 

Plano de Desenvolvimento Institucional da UFPel; 

 Exercício de outras atividades compatíveis com a natureza da função, definidas 

conjuntamente com a Direção da Unidade Acadêmica. 

 

Dessa forma, comprometo-me a desempenhar com dedicação e responsabilidade as atividades 

que me forem atribuídas, e também: 

 

 Buscar os meios possíveis para atender às demandas dos servidores técnico-

administrativos e docentes, bem como às demandas apresentadas pelos discentes do 

Instituto; 

 Trabalhar continuamente para a manutenção e qualificação dos espaços físicos do IFM. 

 

Por fim, saliento que tenho consciência da carência de servidores técnico-administrativos que 

o IFM possui. Por isso, disponho-me a continuar atuando, cumulativamente à função de 

chefia do Núcleo Administrativo, na secretaria do Colegiado do Curso de Licenciatura em 

Matemática, em turnos/dias/horários a combinar com a Direção do Instituto e Coordenação do 

Curso. 

 

Pelotas, 11 de abril de 2022. 

 

 

_________________________________ 

Gláucia Potenza Soares 

Assistente em Administração IFM/UFPel 


