
ELEIÇÕES AO CEPE 2019 – SEGMENTO DOCENTE 

 
Meu nome é Tatiana Cotta, sou professora lotada no DCJ (ICHS) e PPGDT (ICSA) e tomo a 
liberdade de apresentar a minha candidatura ao CEPE. Nesses últimos dois anos atuei como 
suplente no CEPE e sempre que estive presente pude colaborar nos debates, colocar minha 
opinião, participei de comissões e acredito ter feito um bom trabalho apesar de ter constatado, 
como todos os mandatários desse último período, que o CEPE vem se resumindo a homologações 
e poucos debates de qualidade. 
 
Preocupada com essa constatação num momento político em que "é preciso estar atento e forte" 
e eu diria também, juntos e organizados, resolvi me recandidatar e me associar também a colegas 
os quais tenho identidade de pautas e que confio plenamente para uma representação docente que 
lute pela universidade pública, gratuita, laica, de qualidade e socialmente referenciada. 
 
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.  

 

 

 

 
 
 


