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Profa. Dra. Ileana Sanchez Rubio
Profa. Dra. Karen Spadari Ferreira
Prezada comunidade do nosso Campus Diadema,
Essa é a nossa primeira comunicação para divulgar nossa candidatura à direção do Campus
Diadema. Estamos cientes dos desafios a serem enfrentados e, ao mesmo tempo, confiantes na
capacidade de toda a nossa comunidade. Ao longo da campanha eleitoral, apresentaremos
nossa proposta de programa de gestão, que convidamos todos a participar com sugestões e
críticas. O importante é que esse programa reflita nosso campus e nossas possibilidades. Venha
conosco!

QUEM SOMOS
Profa. Ileana
Sou docente do campus desde 2010, junto
ao Departamento de Ciências Biológicas
(DCB), atuando na grande área de Genética
Humana. Lecionei diversas UCs na
graduação, principalmente para as Ciências
Biológicas, Farmácia, Engenharia Química e
Química. Oriento na pós-graduação nos
programas de Biotecnologia e de Biologia
Estrutural e Funcional. Criei em 2011 o
projeto de extensão curricular “Teste do
Pezinho”, o qual sempre coordenei. Fui
chefe do Setor de Biologia Celular e
Molecular, além de chefe e vice-chefe do
DCB. Desde 2013, participo ativamente da
Congregação do Campus como membro
permanente. Atuei no Grupo de Trabalho da
Reestruturação Acadêmica do campus até
concluir o mandato de chefia do DCB.

Profa. Karen

Ingressei no campus como docente em 2009
e trabalho nas áreas de Imunologia e
Biologia Celular, junto ao Departamento de
Ciências Farmacêuticas. Na graduação,
ofereço UCs para as Ciências Biológicas e
Farmácia. Oriento na pós-graduação nos
programas de Ciências Farmacêuticas e de
Análises Clínicas e Toxicológicas (USP). Na
extensão, participei do grupo que organizou
o projeto pró-saúde de Integração Docente
Assistencial de Diadema (PIDA), em parceria
com a Secretaria Municipal de Saúde, além
de atuar no Programa de Formação
Continuada. Fui chefe do Setor de
Microbiologia, Imunologia e Parasitologia.
Atualmente, coordeno a Câmara de PósGraduação do campus e participo do
Comitê Assessor de Coordenadores de
Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa da
Unifesp e da Comissão de Pós-Graduação
da Sociedade Brasileira de Profissionais em
Pesquisa Clínica.

NOSSOS VALORES
Acreditamos na integridade, na honestidade e no respeito. Assim, o diálogo com a comunidade
e ações democráticas são a nossa base e que através da transparência na administração e de
muito trabalho, possamos atender às necessidades dos nossos discentes, docentes, TAEs e
terceirizados e fazer uma gestão íntegra e de responsabilidade. Defendemos a universidade
pública, gratuita, laica, socialmente referenciada e de excelência e a indissociabilidade entre
ensino, pesquisa e extensão.
O Campus Diadema deve fornecer um ambiente harmonioso, adequado para que cada um
exerça sua função com qualidade e excelência nas mais diversas áreas, seja no trabalho
administrativo, no ensino, na pesquisa ou na extensão. Acreditamos no PROGRESSO do
Campus Diadema.

UM RESUMO DE NOSSAS PRIMEIRAS PROPOSTAS
Apresentamos aqui os grandes eixos de algumas de nossas primeiras propostas, as quais
estarão sempre em desenvolvimento, baseadas em nossos valores e no apoio e participação de
nossa comunidade. Ao longo da campanha eleitoral, traremos mais detalhes e novos assuntos.
Participe! Com suas ideias, podemos progredir mais!

Graduação
• Apoiar a permanência estudantil,
mantendo a prioridade de destinação de
recursos em complementação ao Plano
Nacional de Assistência Estudantil
(PNAES), quando necessário.
• Promover o diálogo constante entre
docentes, servidores, discentes e
gestores, buscando eliminar barreiras
que possam dificultar as atividades da
graduação e maximizar nossas sinergias.
• Incentivar discussões sobre o processo
ensino-aprendizagem, estimular práticas
inovadoras e cuidar da infraestrutura de
ensino
para
garantir
melhores
experiências nas atividades didáticas.

• Fortalecer as discussões junto aos
núcleos acadêmicos para a melhoria da
representatividade discente no campus.
• Buscar e consolidar parcerias que
garantam estágios aos alunos.

Pós-Graduação, Pesquisa e
Inovação
• Apoiar o desenvolvimento e evolução
dos cursos de pós-graduação já
existentes no Campus.
• Consolidar o Centro de Equipamentos e
Serviços Multiusuários dos Núcleos
Multiusuários
(CESM),
atendendo
demandas da nossa comunidade e da
própria região de Diadema.
• Incentivar o desenvolvimento das
inovações tecnológicas e educacionais.

• Apoiar o desenvolvimento de pesquisas
que envolvam convênios e/ou contratos
com a indústria e outras instituições.
• Atuar junto às pró-reitorias de Pósgraduação e Pesquisa, de Planejamento
e de Administração na viabilização de
convênios e contratos com menos
burocracia e maior agilidade.
• Apoiar a consolidação das grandes áreas
de pesquisa no Campus.

Extensão e Relação com a
Sociedade
• Fortalecer
todas
as
atividades
extensionistas do campus, com apoio a
todos os projetos, grupos e programas
que atuam na extensão universitária em
nossa unidade.
• Intensificar nossas relações com a
Prefeitura e secretarias municipais.
• Fortalecer a articulação da Unifesp com
os coletivos e movimentos sociais da
região que atuam nas áreas de arte e
cultura, direitos humanos, igualdade
racial, gênero, meio ambiente e
patrimônio.

Planejamento e Governança
• Consolidar a reestruturação acadêmica e
administrativa.
• Estreitar o relacionamento entre as
atividades acadêmicas e administrativas,
bem como o pessoal envolvido.
• Concluir o Regimento Interno do
campus e elaborar seu respectivo
organograma funcional, contribuindo
para o esclarecimentos dos fluxos
operacionais e administrativos.

• Realizar o planejamento estratégico do
campus,
que
permita
formular
programas de ação e execução, através
da identificação das necessidades e
oportunidades do campus, visando
melhorias do ambiente organizacional
de todas as áreas.
• Executar a gestão de forma transparente
e participativa, qualificando nossos
debates e fortalecendo nossas instâncias
e seus encaminhamentos.
• Aprimorar a comunicação interna e
externa.
• Incentivar continuamente a capacitação
de nossos docentes e técnicos
administrativos.

Infraestrutura
• Criar
um
sistema
para
elencar
prioridades de ações que considerem
demandas coletivas, com distinção entre
urgências e emergências de acordo com
uma visão acadêmica.
• Buscar melhorar os espaços comuns e
de convivência, além de apoiar
iniciativas de melhor distribuição dos
espaços físicos.
• Dar continuidade à execução do Plano
Diretor de Infraestrutura (PDInfra).
• Buscar parcerias internas e externas para
promoção da coleta seletiva no campus.
• Atuar permanentemente junto à Reitoria
para garantir os recursos para a
conclusão do Prédio de Acesso e para
conseguir novos recursos para o Prédio
de Pesquisa e da Biblioteca, além da
manutenção das atuais instalações do
campus.

