
ELEIÇÕES AO CEPE 2019 – SEGMENTO DOCENTE 

 
Meu nome é Rubia Wegner e venho apresentar candidatura ao Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão (CEPE) de nossa Universidade e gostaria muito de contar com o seu apoio. Sou professora do 
Departamento de Ciências Econômicas (ICSA). A função de coordenadora de curso de graduação, em 
andamento desde 2016, tem me permitido vivenciar o magistério superior tanto no ensino, na pesquisa e 
na extensão quanto na luta diária pela nossa universidade. Durante a minha graduação, na Universidade 
Federal de Santa Maria (UFSM), fui beneficiária de todos os programas de auxílio estudantil (moradia, 
alimentação, transporte) oferecidos, bolsista de iniciação científica em projetos na área de Economia 
Agrária e participei de programas de mobilidade internacional da AUGM-Mercosul. Durante o mestrado, na 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), dei continuidade e aprofundei a pesquisa em Economia 
Agrária quanto à abastecimento e distribuição de alimentos no âmbito das profícuas discussões sobre 
Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), então em curso no Brasil. Com o doutorado, na Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), tenho ampliado conhecimento e expandido minhas atividades de 
pesquisa no âmbito da tese e da publicação de artigos e participação de Congressos. Mantendo, assim, a 
atenção pela minha formação intelectual ao mesmo tempo que busco atuar no âmbito da Universidade. 

Como docente, minha trajetória na UFRRJ tem me oportunizado participar além das atividades de 
ensino (sala de aula, reforma curricular, orientação de TCC), de projetos de pesquisa e de extensão 
(atividades em geral, projetos de extensão), bem como da coordenação do curso de graduação, prezando 
pelo acompanhamento acadêmico dos discentes. Além das comissões e conselhos correlatos. A luta por 
uma universidade pública, gratuita e de qualidade é diária e com essa compreensão, tenho buscado me 
dedicar diariamente a nossa universidade para contribuir para que ela mantenha exercendo seu papel 
transformador da realidade de todos. 

Candidato-me pela primeira vez, buscando dar continuidade à representação docente ativa e 
comprometida e buscando contribuir com o CEPE como espaço de debate e construção de qualidade da 
política acadêmica de nossa universidade. 

Desta forma, peço que votem em mim e, se possível, nos companheiros que apresento, nos dias 9. 10 e 
11/04, já que é possível votar em três candidatos. Eis nossa proposta em comum: 

 
- Luta pela manutenção da universidade como 
espaço de exercício de livre pensamento, 
expressão e construção do conhecimento, e 
contra toda forma de discriminação; 
 
- Afirmação da autodeterminação da comunidade 
universitária, ante às explícitas promessas de 
ingerência do atual governo federal na escolha 
dos reitores; 
 
- Manutenção da autonomia universitária; 
 
- Debate amplo sobre a alocação das salas de 
aula, fazendo valer as atribuições da PROGRAD 
na gestão dos espaços para atividades de ensino 
na graduação; 
 
- Igualdade entre Graduação e Pós-graduação 
nos cargos de vice ou equivalente institucional; 
 
- Atuar para garantir contínua representação 
discente no CEPE; 
 
- Atenção à implementação das novas Diretrizes 
Nacionais para Extensão, bem como das 
condições de infraestrutura para realização de 
atividades e projetos de extensão; 
 
- Discussão ampla e adequação do SIGAA à 
realidade da Rural; 

 
- Acompanhamento dos critérios de elaboração 
de indicadores de desempenho discente que 
impactam na avaliação dos cursos de graduação; 
 
- Debate dos critérios sobre a concessão de 
bolsas de Iniciação Científica na Rural; 
 
- Discussão e definição de critérios para 
mudança de regime docente (carga horária); 
 
- Manutenção da página do Facebook, envio de 
e-mails e mensagens de texto para divulgação 
das datas de reunião e pautas do CEPE à toda 
comunidade ruralina, informando depois sobre as 
decisões tomadas; 
 
- Disponibilidade para encaminhamento de 
demandas docentes e discentes, quando 
pertinente; 
 
- Levar os debates do CEPE para a ADUR e vice-
versa. 
 
- Fortalecimento de políticas institucionais 
integrando PROGRAD e PROPPG para que os 
discentes cheguem à pós-graduação dominando 
língua estrangeira. 



De 9 a 11 de abril de 2019, contamos com os votos e o apoio de vocês, 

manifestando nossa prontidão para representá-los no CEPE, entendendo a 

importância desse órgão dentro da nossa Rural.  

 

 

 

 
 
 


