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PROPOSTA DE TRABALHO PARA DIREÇÃO CCQFA QUADRIÊNIO 2021-2025 
 

Prof. Wilson João Cunico Filho (candidato a Diretor) / Prof. José Mario Barichello (candidato 

Diretor Adjunto) 

 
 

Área Física 
 

* Viabilizar espaço para almoxarifado Central da Unidade; 
 

* Busca/criação de espaço para o armazenamento de resíduos; 
 

* Buscar novos espaços para o Curso de Farmácia (laboratórios de graduação/pesquisa, farmácia 

escola e laboratório escola); 
 

* Continuar a revitalização do prédio 33, buscar a totalidade do prédio para uso do CCQFA e 

para a criação de espaço de convivência dos alunos dos cursos do CCQFA; 
 

* Viabilizar/reorganizar espaços para Diretórios Acadêmicos; 
 

* Reavaliar espaços internos do CCQFA para laboratórios 
 

* Avaliar/viabilizar a criação de um miniauditório para uso comum do CCQFA; 
 

* Incentivar a discussão sobre a criação de laboratórios multiusuários de ensino. 
 

* Discussão sobre a utilização o prédio da Embrapa pelo CCQFA com a criação de um centro de 

pesquisa ou ocupação por um curso do CCQFA (entrada do Campus Capão do Leão); 

 
 

Estrutura Física 
 

* Avaliação/Adequação do acesso para deficientes (banheiros e bancadas de laboratórios...); 
 

* Viabilizar colocação de calçadas entre o prédio 04 (Alimentos) e o Centro de Vivência; 
 

* Viabilizar o conserto/manutenção de calçadas entre: prédio 04 (Alimentos) e o prédio 05; 

prédio 30 e prédio 31; prédio 31 e prédio 32; 
 

* Avaliação/adequação da arborização em volta dos prédios 04 e 96; 
 

* Finalização da Central de Gases (GLP e especiais) no conjunto de prédios das químicas (31, 32, 

29 e 96) e no prédio 05 (Curso de Farmácia); 
 

* Viabilizar consertos/reposição na Unidade (ar condicionados, equipamentos, telhados...); 
 

* Avaliação/aquisição de móveis/estruturas de marcenaria para a Unidade (portas de balcões 

em laboratórios, prateleiras, mesas, armários...). 
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Administrativa 
 

* Revisão do Regimento da Unidade; 
 

* Avaliação/aperfeiçoamento do sistema “on line” de controle de estoque de reagentes e 

vidrarias entre os diferentes laboratórios de graduação do CCQFA; 
 

* Aprovação dos Regimento Interno de Laboratórios, inclusive para atender a situações de 

pandemia; 
 

* Atualização/elaboração dos PDUs bienais; 
 
 
 

Acadêmica 
 

* Continuar a padronização de disciplinas comuns aos diferentes Cursos da unidade e externos; 
 

* Oportunizar um rol de disciplinas optativas/eletivas em horários comuns aos diferentes Cursos 

do CCQFA, para favorecer a flexibilidade de acesso entre estudantes de diferentes Cursos; 
 

* Reavaliação da continuidade da Semana Acadêmica Integrada da Unidade; 
 

* Estimular a criação de Programa de Pós-graduação em Farmácia/Ciências 

Farmacêuticas/Inovação Farmacêutica; 
 

* Estimular a retomada de atividades das empresas-Junior existentes no CCQFA e auxiliar na 

criação de empresas-Junior nos cursos que não possuem. 

 
 

Servidores 
 

* Buscar o aumento o quadro de servidores técnicos de laboratórios; 
 

* Buscar o aumento do quadro de servidores administrativos; 
 

* Buscar o aumento do quadro de professores em áreas deficitárias; 
 

* Incentivar a participação em cursos/palestras de formação continuada (professores e técnicos 

administrativos); 
 

* Incentivar a participação em programas de pós doutoramento; 
 

* Incentivar os professores a participarem de Programas de Pós-graduação; 
 

* Incentivar a solicitação de depósito de propriedade intelectual; 
 

* Incentivar a realizar reuniões/palestras/atividades/eventos voltadas para o desenvolvimento 

de produtos inovadores; 
 

* Realizar reuniões gerais semestrais com as diferentes categorias: professores, técnico 

administrativos. 
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Discentes 
 

* Realizar reuniões gerais semestrais com os representantes dos DAs e/ou comunidade discente 

da Unidade; 
 

* Incentivar eventos para que haja maior integração entre os discentes da Unidade; 
 

* Incentivar uma maior participação de discentes nos órgãos/comissões da Unidade 
 

* Buscar a criação de espaço de convivência para os alunos dos cursos do CCQFA; 


