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PROGRAMA DE GESTÃO - FZEA - USP 

 

Diretoria FZEA 2021-2025 

 

Chapa Proponente 

Prof. Carlos Eduardo Ambrósio (Candidato a Diretor) 

Prof. Carlos Augusto Fernandes de Oliveira (Candidato a Vice-Diretor) 

 

 

Introdução 

Nos últimos meses foram pensados vários pontos nevrálgicos sobre a Administração 

junto a Universidade de São Paulo e a Direção da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de 

Alimentos, durante um período adverso e tão excepcional que todos nós vivemos.  

Porém refletimos que durante estes momentos, temos que ser fortes e valorizarmos o 

caminho de nossos 30 anos de ações na FZEA, a serem completados e comemorados em 2022. 

Neste sentido, propomos crescimento, trabalho em equipe e frisamos que os pilares da 

Universidade (Ensino, Pesquisa, Cultura e Extensão) serão valorados, na forma de Gestão 

compartilhada, ouvindo todos os setores e serviços e a comunidade da FZEA. 

Pretendemos ser claros e objetivos, respeitando os preceitos éticos e legais de uma 

Instituição Pública, visando qualidade dos serviços, e melhoria dos indicadores. 

Atualmente somos uma Unidade USP classificada como Média e os sentimentos de 

Unidade pequena são coisas do passado. 

Visando crescimento consciente e em parceria com todos os Departamentos, pensamos 

em nossa Unidade como um Todo. Neste sentido, consideramos que, se algo está ruim num 

local, há comprometimento de todo o organismo, se pensarmos mais fisiologicamente. Para 

ficar mais claro: em nossa concepção, a FZEA somente pode ser forte e bem estruturada com 

Departamentos fortes e bem estruturados. E nossa proposta vai se basear em proposições de 

melhorias para o Todo. 
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Temos atualmente Planos e Metas dos Departamentos e Unidades em plena evolução e 

avaliação, prevendo-se o término de um ciclo de Avaliação Quinquenal para o próximo ano. 

Temos que trabalhar em pontos crucias que envolvem pessoas e infraestrutura, sob uma visão 

atenta ao momento de exceção que estamos passando. 

Diante do exposto, elencamos os principais desafios a serem vencidos em áreas 

estratégicas da FZEA, nestes próximos quatro anos: 

 

Graduação 

Continuarmos as ações proativas junto a Pró-Reitoria de Graduação (PRG), ressaltando 

as necessidades e problemas que os nossos cursos de Graduação estão passando atualmente. 

Um problema imediato é a redução do quadro de docentes devido à aposentadoria, que afeta 

no momento principalmente os Departamentos de Zootecnia e Ciências Básicas, com reflexos 

sobretudo no curso de Zootecnia, mas que em breve passará a afetar rotineiramente todos os 

departamentos e os demais cursos da FZEA. Para isso, deveremos intensificar as gestões junto 

à Administração Central da USP para reposição desses docentes, inclusive considerando um 

planejamento baseado nas previsões dos 5 Departamentos para aposentadoria de seus 

docentes no próximo quadriênio.  

Temos ainda que ressaltar a não consolidação dos cursos de Engenharia de Biossistemas 

e Medicina Veterinária, que estão atualmente na 13º turma.  

Destacamos algumas proposições: 

1) Manter a qualidade dos cursos de graduação, visando a infraestrutura mínima e seu 

funcionamento adequado. 

2) Promover ações entre as COCs e Departamentos para otimizar solicitações de novos 

claros e ou reposições de aposentadorias, para disciplinas comuns entre os cursos e 

entre docentes de diferentes Departamentos; 

3) Realizar gestões junto à PRG para reconhecimento da carga excessiva dos docentes 

da FZEA, embasando a necessidade de novas contratações; 

4) Repensar com o apoio da PRG a distribuição das vagas nos cursos para melhor 

equilíbrio visando aumento da relação candidato/vaga; 

5) Propor a criação de comissão para estudo de novo curso de Graduação, sem ônus 

para a carga horária atual e inúmeras atividades que o corpo docente e técnico 

reduzido, já enfrentam, e considerando os impactos no cenário atual da FZEA;  
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6) Manter as memórias entre administrações nas solicitações de claros, para evitar 

erros e utilizar novas fronteiras de conhecimento para as disciplinas. Neste 

contexto, tomamos a liberdade aqui de apresentar a criação de uma disciplina que 

prepare o zootecnista; o engenheiro de alimentos ou biossistemas e o médico 

veterinário, a pensar, gerar e conceber um “apps” da sua área de atuação. Ou 

mesmo um bioinformata para auxiliar os cursos e docentes da FZEA; 

7) Auxiliar no estudo dos Egressos e seus possíveis auxílios para os Departamentos; 

8) Ouvir os representantes de turmas, avaliando potenciais problemas encontrados 

nos cursos ou mesmo na estrutura da FZEA; 

9) Chegamos atualmente aos 50% de ingresso nos cursos da FZEA via SISU, de modo 

que precisamos estar preparados para receber estes alunos, a cada ingresso e início 

de ano. Por isso, propõe-se incrementar o acolhimento consciente e solidário, com 

respaldo da Direção e parceria com a Prefeitura do Campus, e órgãos centrais da 

Reitoria.   

10) Estimular as interações entre Graduação, Pós-Graduação, Pesquisa e Cultura e 

Extensão, visando a criação de corpo de funcionários dos Setores Administrativos 

que ficarão envolvidos na divulgação de nossos diferentes cursos, ações de 

pesquisa, com vistas regionais, nacionais e internacionais.  

 

Pesquisa e Pós-graduação 

 

Passamos por um cenário controverso e cauteloso de concessão de auxílios à 

pesquisa e de bolsas de estudos, e por isso devemos estar preparados para ajudar e 

estimular de forma positiva e proativa os docentes da FZEA, principalmente os mais jovens 

ou mesmo aqueles mais experientes, que por ventura encontrarem problemas na execução 

de sua proposta de carreira quinquenal. Além disso, reconhecemos que a USP é 

considerada uma Universidade de Pesquisa, sendo que uma parcela significante disso se 

deve ao “circulo virtuoso” entre Pesquisa e Pós-Graduação. E, logicamente, a FZEA é uma 

Unidade com esses mesmos atributos. Neste sentido, propõe-se: 

1) Como temos duas Comissões Estatutárias e Assessoras da Direção e da Congregação 

(Pesquisa e Pós-Graduação) para esses assuntos, pretendemos fazer reuniões com 

os Presidentes dessas Comissões a cada 45 dias, para estabelecermos planos e 

metas de ações para cada ano. O mesmo será feito com todas as outras 

presidências, visando trabalhar em conjunto entre elas, Graduação, a Pós-

graduação, a Pesquisa, a Cultura Extensão e comissões assessoras, cada uma com 
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sua importância, como CEUA, CEPH, Internacionalização, Biblioteca, Informática 

entre outras.  

2) Incentivar a criação e ou manutenção de grupos de pesquisa interdisciplinar, 

visando grandes projetos de pesquisa com inserção nacional e internacional; 

3) Com a vinda da FEALQ como Fundação atuante na Unidade, auxiliar a sua interação 

e ação junto aos docentes; 

4) Estimular a reflexão das atividades de Pós-graduação, Pesquisa e 

Internacionalização como partes de um todo. Ou seja, considerar os trabalhos 

setorizados em cada esfera de atuação, mas também em conjunto visando a 

divulgação dos resultados produzidos na FZEA; 

5) Promover um levantamento das funcionalidades, áreas de pesquisas, e 

equipamentos compartilhados dos laboratórios de pesquisa visando melhor 

adequação de espaço e possíveis apoios de reforma estrutural; 

6) Estimular o aumento do número de docentes que atuam na Pós-Graduação, visando 

o incremento e o reconhecimento de suas atividades de Ensino e Pesquisa e também 

refletindo seu projeto acadêmico como Docente; 

7) Propor e apoiar, a realização de simpósios e colóquios de Pesquisa após retorno das 

atividades pós pandemia, que poderão ser apoiados e valorados pela administração; 

8)  Iniciar a estruturação de um setor de Produtos Químicos Compartilhados que será 

responsável, pela geração de compra, manutenção, preparo de aulas de envolvam 

tais procedimentos e empréstimos para execução de pesquisa. Com isto, 

pretendemos evitar perdas de vencimento e maior eficiência no gasto com compras 

do grande grupo de produtos químicos, além de apoiar com parcimônia e sensatez 

as pesquisas que envolvam produtos químicos e ou reagentes. 

9) Como temos um projeto executivo pronto de um conjunto de salas de aulas para a 

pós-graduação, pretendemos solicitar verba a Reitoria, para a conclusão de um 

prédio funcional que atenderá as demandas da Pós-graduação. 

 

Cultura e Extensão 

A interação com a Sociedade se tornou muito virtual nos últimos 14 meses e, com 

isso, necessitamos incrementar as ações “extensionistas” e aquelas voltadas para a 

cultura, considerando os diversos setores da FZEA. As propostas nesta área são as 

seguintes: 

1) Estimular continuamente a criação e oferecimento de Cursos de Especialização, 

ou cursos individuais de acordo com as “expertises” que temos na Unidade, 
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usando ferramentas de retorno monetário para o docente, seu laboratório e 

consequentemente, Departamento e Unidade; 

2) Incrementar ações sociais para a Comunidade Externa e Interna do Campus, 

considerando a conclusão da obra de revitalização da antiga arquibancada, e 

criação de Centro de Convivência aliado ao redondel revitalizado.  

3) Revitalizar as informações para divulgação da FZEA e seus cursos nos Totens da 

via Anhanguera e/ou em outros locais estratégicos. Divulgar quem somos! A 

Comissão de Cultura e Extensão deverá será responsável por tais ações, com o 

apoio da Direção.  

4) Convidar artistas da Cidade e região para apresentações no Campus, e estimular 

a comunidade a uma maior interação com a Sociedade. A esperada vida pós- 

pandemia e pós vacina. 

 

Gestão Administrativa 

 

Nas últimas gestões da Reitoria, foi evidente a reorganização das Estruturas e 

ações diretas entre grupos. Pretendemos trabalhar mais em grupo, a chamada atuação 

em “chão de fábrica” evidenciando problemas e tentando saná-los, além de reduzir 

burocracias quando possível. Trabalhamos todos como funcionários da Universidade de 

São Paulo e devemos pensar mais no todo, em grupo.  

Teremos como grande meta reorganizar as estruturas administrativas da FZEA 

para melhor aproveitamento e crescimento dos setores, visando ações rápidas e efetivas 

para todos. 

Temos que prever e aplicar uma modernização de funcionamento da FZEA, com 

proposições de projetos de chefias e ações para setores, aplicando metas e ações 

previstas para possível execução.  

Uma meta do Plano de Gestão da Direção 2017-2021 era melhorar o 

aproveitamento e agilidade de utilização de recursos de manutenção predial, e que 

geraram resultados superpositivos e eficazes. Portanto, pretendemos continuar com 

estas ações e elencar outras demandas geradas pelos diferentes setores da FZEA, para 

saná-las da melhor forma possível.  

Por último, reiteramos nossa intenção de, nesta fase atual, realizar reuniões 

online com os Departamentos, e Setores Administrativos, em momentos distintos, para 

detalhar as nossas ações pretendidas à frente da Direção da FZEA e, principalmente, ouvir 
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os membros de nossa comunidade sobre os temas aqui apresentados, ou outros 

relevantes para a nossa Unidade que possam ser sugeridos.  

 

 

        

Carlos Eduardo Ambrósio                     Carlos Augusto Fernandes de Oliveira 

(Candidato a Diretor)   (Candidato a Vice Diretor) 

 

 

 

 

Pirassununga, 01 de junho de 2021 

 

 


