BOLETIM INFORMATIVO CAMPUS CARAÚBAS
EDIÇÃO ESPECIAL – DEZEMBRO DE 2020

Sobre o Boletim
Trata-se de um

espaço de

compartilhamento

de informações,

mais

especificamente do Campus Caraúbas e, de maneira mais ampla, da Universidade Federal
Rural do Semi-Árido (UFERSA).
Neste espaço transmitiremos informações da Gestão do Campus e de suas
Coordenadorias (Acadêmica, Estudantil e de Planejamento e Administração).
Apresentaremos entrevistas que versem sobre questões administrativas e de
divulgação de Pesquisa, Ensino e Extensão.
É também um espaço aberto para todos/as os/as servidores/as e estudantes.
A periodicidade será semestral.
Esta é uma edição especial, em alusão aos seis primeiros meses da Gestão de
Simone Maria da Rocha e de Dalvanira Rodrigues de Brito, na qual procuramos
apresentar de maneira sintética as ações desenvolvidas.

Palavras da Direção
No dia 6 de Junho de 2020, numa segunça-feira, em tempos de Pandemia da
COVID-19, assumimos com muito respeito o desafio de dirigir por 4 anos (2020-2024) o
Campus Caraúbas.
A chegada, em momento deveras difícil, não apenas para a nossa Comunidade,
mas para toda a humanidade, exigiu de nós uma disposição para o cuidado e o bem estar
de todos e de todas que fazem o nosso Campus.
Em seis meses, vivenciamos muitas mudanças: de gestão central, de regimento,
de instruções normativas, de adequações e readequações para o funcionamento e
crescimento da Ufersa, de saída e de chegada de novos/as servidores/as.
Famílias brasileiras adoeceram, perderam familiares, amigos e, em alguns
momentos, a esperança. Somos solidários a todos, todas, cada um e cada uma! Ficamos
gratos de estarmos juntos, embora separados geograficamente.

Desejamos saúde e que em breve possamos estar juntos com segurança e muita
festividade!
Por fim, deixamos o nosso compromisso com a transparência e com o crescimento
humano, científico e social do Campus Caraúbas.
Desejamos também que 2021 seja um ano melhor, próspero, de tranquilidade, com
saúde abundante e muitas conquistas!
Um abraço fraterno,
Simone Rocha e Dalvanira Rodrigues.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

PROGRAMAÇÃO DOS 10 ANOS DO CAMPUS CARAÚBAS
No mês de agosto, o Campus Caraúbas completou 10 anos de existência!
Precisamente no dia 16 de agosto de 2010, a Universidade Federal Rural do Semi-Árido
inaugurava o seu segundo Campus fora da Sede.
Desde então, o nosso Campus tem sido motivo de orgulho para a comunidade
caraubense e para a região do médio-oeste potiguar pelo que representa em termos de
desenvolvimento social, econômico e tecnológico.
Para demarcar um momento tão importante da nossa história, lançamos um
singelo selo comemorativo que saúda as belezas naturais, a força do semiárido e todas as
conquistas nesta primeira década (conforme figura 1).
Fizemos, ainda, um evento comemorativo com a presença do então Reitor Prof.
Dr. José de Arimateia de Matos, dos Ex-Diretores do Campus, Prof. Dr. Roberto Vieira
Pordeus, Profa. Dra. Edna Lúcia da Rocha Linhares e do Prof. Dr. Daniel Freitas Freire
Martins (conforme figura 3).
Na ocasião tivemos uma Conferência com o Prof. Wagner Vilas Boas Souza,
secretário da Sesu-MEC, com o tema: "Desenvolvimento Regional e Interiorização do
Ensino Superior" (conforme figura 2). Além disso, tivemos o lançamento do Canal do

Youtube

do

Campus

Caraúbas.

A

programação

está

disponível

no

link

https://youtu.be/xFDvpPtfnO0

Figura 1: Selo Comemorativo 10 Anos
Campus Caraúbas.
Fonte: Priscila Ricelli.
Figura 2: Conferência 10 Anos
Campus Caraúbas.
Fonte: Arquivo Direção do Campus

Figura 3: Evento Comemorativo 10 anos Campus Caraúbas.
Fonte: https://assecom.ufersa.edu.br/2020/08/19/ufersacaraubas-comemora-10-anos-com-conferencia-online/

NOVO REGIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIÁRIDO (UFERSA)

O novo Regimento entrou em vigor no dia 1º de setembro de 2020, exigindo um
novo Organograma do Campus. Infelizmente, tivemos setores e serviços que não foram

contemplados ou simplesmente não aparecem na composição para os Campi fora de Sede,
como os Setores Pedagógicos, Intérpretes/Tradutores de Libras, Compras e Contratos.
Outro ponto negativo foi a extinção das Coordenações de Pesquisa e Extensão.
Estamos articulando com os demais Campi o retorno dessas coordenações, visto que as
ações por elas desempenhadas ficaram concentradas na Coordenadoria Acadêmica,
tornando inviável lidar com Graduação, Pesquisa e Extensão ao mesmo tempo.
Abaixo segue a Figura 4 com o novo Organograma do Campus Caraúbas:

Figura 4: Organograma Regimento da Universidade Federal Rural do Semi-Árido
Fonte: Regimento da Universidade Federal Rural do Semi-Árido e Direção do Campus

PLANO DE BIOSSEGURANÇA
O objetivo do Plano é o de desenvolver orientações gerais a serem implantadas
visando à prevenção, ao controle e à mitigação da transmissão da COVID-19 na retomada
gradativa e segura das atividades administrativas, docentes e estudantis da UFERSA. Para
tanto, projetou-se 4 fases:
Fase 0 - Aquisição de materiais, realização de treinamentos/capacitações, criação de
página informativa pública na internet e de uma ferramenta de monitoramento.
Fase 1 - Retomada Inicial das atividades técnico-administrativas e dos docentes.
Fase 2 - Retomada das atividades técnico-administrativas, docentes e discentes.
Fase 3 - Pandemia Controlada (terá data de início, a data de término será informada pela
comissão após a pandemia ser declarada terminada pelo Ministério da Saúde).
O Campus Caraúbas conseguiu implementar, uma parte significativa da Fase 0,
sendo o primeiro dos Campi a fazer aferição de temperatura para acesso à Instituição. Dos
protocolos seguidos, o único instrumento que falta é o de controle (ferramenta eletrônica)
e divulgação das informações, que será disponibilizada a partir de janeiro de 2021 numa
aba do site https://caraubas.ufersa.edu.br
Foram realizadas formações, orientações e capacitações para os/as servidores/as
terceirizados/as, conforme instrução do Plano de Biossegurança da UFERSA. A seguir
apresentamos algumas imagens:

Foto 1: Capacitação dos Porteiros e Vigilantes para aferição de
Temperatura e orientações para utilização dos espaços internos do Campus.
Fonte: Arquivo Direção do Campus.

Foto 2: Doação feita pelo Prof. Dr. Francisco
de Assis Brito Filho de Face Shields.
Fonte: Arquivo Direção do Campus.

Foto 4: Servidor Terceirizado ao lado de
um cartaz de orientação da UFERSA.
Fonte: Arquivo Direção do Campus.

Foto 3: Porteiro com Equipamento de
Proteção Individual – Controle Sanitário.
Fonte: Arquivo Direção do Campus.

Foto 5: Totem na entrada do Bloco
Administrativo com Álcool em Gel 70%.
Fonte: Arquivo Direção do Campus.

Foto 6: Sinalização com orientações para utilização
dos espaços internos do Campus.

Foto 7: Sinalização com orientações para
utilização dos espaços internos do Campus.

Fonte: Arquivo Direção do Campus.

Fonte: Arquivo Direção do Campus.

Agradecemos a todos e todas que se esforçam cotidianamente para colocar o Plano
de Biossegurança em tempos de Pandemia – UFERSA – em prática e, em especial à Profa.
Rejane Ramos Dantas, que fez parte da Comissão de Elaboração do Plano, e ao prof.
Francisco de Assis Brito Filho, pela doação das Face Shields. Agradecemos também aos
servidores terceirizados/as, na pessoa da supervisora Francisca Gilmara de Souza Felipe,
que não medem esforços para que todas as precauções de segurança sejam tomadas.

RECONTRATAÇÃO DOS POSTOS DE TERCEIRIZADOS
Garantimos, junto a Pró-Reitoria de Planejamento e a Pró-Reitoria de
Administração, a recontratação de 100% dos postos de terceirizados que foram suspensos
no início da Pandemia da COVID-19. Sendo assim, no mês de janeiro de 2021 serão
preenchidos 50% dos postos e nos meses seguintes os demais 50%, totalizando 10
servidores.

CÓDIGO DE VAGA PARA NUTRICIONISTA
Por meio do Memorando 183/2020 CAMPUS CARAÚBAS, solicitamos 01 (um)
código de vaga para o cargo de Nutricionista, a ser provido logo seja juridicamente
possível.
Recebemos em resposta o Memorando Nº 325/2020 – PROGEPE, que informou
o atendimento ao pleito no tocante a um código de vaga de Nutricionista, tendo em vista
publicação no Diário Oficial da União da Portaria n. 994, de 24 de novembro de 2020,
concedendo o código: 26264 UFERSA 701055 Nutricionista/habilitação E 1 0982747.
A PROGEPE informou ainda que por se tratar de código novo, poderemos prover
em janeiro de 2022, consoante LC 173, art. 8o. Aguardaremos tão somente o prazo
transcorrer, visto que temos concurso público vigente desta IFES.

NOMEAÇÃO DE NOVOS/AS SERVIDORES/AS
Com muita satisfação, informamos que todos os códigos de Professor do
Magistério Superior que estavam em vacância no nosso Campus foram nomeados pela
Reitora Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira e tomaram posse no dia 28 de setembro
de 2020. Os docentes Brenno Dayano Azevedo da Silveira, Daniel Carlos de Carvalho
Crisostomo, Eddygledson Souza Gama e Jennef Carlos Tavares eram muito esperados
no Campus Caraúbas. Reafirmamos nossas boas-vindas!

COORDENADORIA ACADÊMICA

Foto 8: Servidores Docentes tomando Posse na UFERSA
Fonte: Assecom UFERSA

Também tomaram posse, no dia 12 de novembro de 2020, os servidores dos cargos
em vacância: o de Técnico em Assuntos Educacionais, que passou a ser ocupada por
Tarcísio Dunga Pinheiro e o de Técnico em Tecnologia da Informação, agora ocupado
por Francisco Gomes do Nascimento Júnior. Ressaltamos também a chegada, no mesmo
dia, de novos servidores em razão de algumas remoções para o Campus Central, sendo
eles: Alisson Kaio Dantas Pereira (Técnico em Laboratório) e Rossandro Erick Xavier
Aranha Júnior (Contador).

Foto 9: Servidores Técnicos tomando Posse na UFERSA
Fonte: Assecom UFERSA

Encerrando as posses dos novos servidores, celebramos, nos dias 02 e 16 de
dezembro de 2020, a chegada de mais quatro técnicos administrativos, todos ocupantes
do cargo de Assistente em Administração, também em razão de remoção de outros/as
servidores/as. Foram eles: Suzy Emanuella de Araújo, Elder Ramon Chaves da Costa e
Bruno Cabral de Souto (no dia 02/12) e Francisco Hélio Sarmento Filho (no dia 16/12).
Reiteramos os nossos votos de boas-vindas aos novos servidores!

Foto 10: Servidores Técnicos tomando Posse na UFERSA
Fonte: Assecom UFERSA

Foto 11: Posse do novo servidor, Francisco Hélio Sarmento Filho.
Fonte: Assecom UFERSA.

DESTINAÇÃO DOS 9 CÓDIGOS DE VAGAS PARA PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR
Foi realizada uma consulta na 2ª Assembleia Extraordinária acerca da utilização
dos 9 Códigos, e, posteriormente, levada ao Conselho do Centro Multidisciplinar de
Caraúbas para apreciação e deliberação na 10ª Reunião Ordinária do Conselho de Centro.
A partir dela, foi tomada a seguinte decisão: 1. Aprovação da consulta sobre a utilização
dos 9 códigos de vagas para Professor do Magistério Superior, que indicou a criação do
Curso de Licenciatura em Física, como proposta vencedora e a criação do Curso de
Licenciatura em Pedagogia Bilíngue - Português/Libras, como segunda opção. Também
ficou decidido que o Curso que tramitaria nas instâncias da Universidade seria a do Curso
de Licenciatura em Física. Apenas esgotadas todas e quaisquer possibilidades de recurso
para a criação do Curso vencedor, seria encaminhada a segunda opção. A segunda opção
foi apreciada como uma medida preventiva para o CMC não correr o risco de perder os
códigos.
No entanto, recebemos no dia 30.12.2020, um memorando conjunto da Reitoria e
Pró-Reitoria de Graduação, indicando que o Curso que deveria tramitar seria o de
Pedagogia Bilíngue – Português/Libras, por razões expostas no Memorando Eletrônico
Nº 277/2020, partilhado com toda a comunidade, com riscos de perdermos os Códigos de

Vagas. O Projeto Pedagógico do Curso deverá ser apresentado em 60 dias, contados a
partir da data do envio do Memorando supracitado.
ASSEMBLEIAS DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE CARAÚBAS
As Assembleias dos Centros estão previstas no Art. 172 do Regimento da
UFERSA. Desse modo, cabe destacar que as ocorrências dessas foram as que seguem
abaixo:

 1ª Assembleia Extraordinária do Centro Multidisciplinar de Caraúbas - realizada
no dia 05 de outubro de 2020, às 14h, via Google Meet, com a seguinte pauta: 1.
Apreciação e deliberação para a utilização dos códigos de vagas pactuados para o
Campus Caraúbas.
 2ª Assembleia Extraordinária do Centro Multidisciplinar de Caraúbas – realizada
no dia 30 de novembro de 2020, às 14h, via Google Meet, com a seguinte pauta:
1. Apreciação e deliberação da ata da 1ª Assembleia Extraordinária do Centro
Multidisciplinar de Caraúbas de 2020; 2. Apreciação e consulta para a utilização
dos Códigos de Vagas para Professor do Magistério Superior do Centro
Multidisciplinar de Caraúbas.

REUNIÕES ADMINISTRATIVAS
Ao longo dos seis primeiros meses de nossa gestão realizamos duas reuniões
administrativas, com todos os servidores técnicos administrativos. Decidimos que essa
será uma prática corrente ao longo do ano em vigência.
 1ª Reunião Administrativa – realizada no dia 05 de junho de 2020, às 13h30, via
Google Meet, com a seguinte pauta: 1. Apresentação da Gestão; 2. Informe sobre
estudo de dimensionamento de pessoal; 3. Apresentação do questionário de
satisfação com as condições de trabalho; 4. Redistribuição da fiscalização de
contratos; 5. Rotinas de trabalho remoto; 6. Semestre complementar; 7. Comissão
da composição de desburocratização; 8. Indicação da representação TAE para a
Comissão de Acompanhamento da Gestão e Indicação da representação TAE no
Conselho de Centro.
 2ª Reunião Administrativa – realizada no dia 17 de novembro de 2020, às 13h30,
via Google Meet, com a seguinte pauta: 1. Informes (novo organograma do
Campus Caraúbas, movimentação de pessoal); 2. Plano de Biossegurança e
retorno gradativo das atividades; 3. Realocação de pessoal e localização dos novos
servidores; 4. Espaço aberto aos servidores.

Além das reuniões administrativas com todos os técnicos administrativos,
realizamos reuniões com cada setor para conhecer as demandas, dificuldades e
encaminhar os ajustes mais urgentes.
GINÁSIO POLIESPORTIVO
Com muita alegria, temos a satisfação de informar que a Ginásio Poliesportivo do
Campus está quase finalizado. Das poucas ações que antecedem sua finalização, resta
fazer as marcações e pinturas do piso.
Logo em breve poderá ser inaugurado!

Foto 12: Ginásio Poliesportivo.

Foto 13: Ginásio Poliesportivo.

Fonte: Arquivo Direção Campus.

Fonte: Arquivo Direção Campus.

Foto 14: Ginásio Poliesportivo
Fonte: Arquivo Direção Campus

Foto 15: Ginásio Poliesportivo
Fonte: Arquivo Direção Campus

Foto 16: Ginásio Poliesportivo

Foto 17: Ginásio Poliesportivo

Fonte: Arquivo Direção Campus

Fonte: Arquivo Direção Campus

CONSTRUÇÃO DE UM ANEXO AO GINÁSIO POLIESPORTIVO PARA
ARTES MARCIAIS
Há muitos anos, o Campus Caraúbas enfrenta o problema de não ter um espaço
adequado para a realização dos esportes relacionados às artes marciais. A construção do
Ginásio Poliesportivo gerou a expectativa de resolver a situação, especialmente pela
utilização de um espaço inapropriado (Auditório do Bloco de Professores II) para esse
tipo de atividade. No entanto, ao assumirmos a gestão fomos comunicadas de que o
problema persistiria, visto que não foi planejado no projeto do Ginásio um espaço para as
artes marciais.
Nas visitas da Reitoria Itinerante, apresentamos o problema a reitora, bem como
ao Superintendente de Infraestrutura a fim de buscarmos uma solução. A reitoria, então,
com planejamento e esforço político, conseguiu um recurso para aditivo no contrato e
construção de um espaço específico para lutas, que será construído na parte de trás dos
banheiros e vestiários, aproveitando essa estrutura.
A obra tem previsão de início nos primeiros meses de 2021. Até sua conclusão, o
Ginásio servirá também como espaço para as lutas marciais, sendo montado e
desmontado os materiais sempre que necessário e armazenados em depósito próprio. O
Auditório do Bloco de Professores II ficará disponibilizado para as atividades
acadêmicas.

CONSTRUÇÃO DO ABRIGO PARA DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS
RECICLÁVEIS
Informamos que foi iniciada a construção do abrigo destinado aos resíduos
recicláveis produzidos no Campus. Inicialmente estava definido para ser construído na
parte do Pomar, ao lado da Guarita. Solicitamos mudança de local e foi destinada uma
área depois do Ginásio Poliesportivo (20 metros). A área foi estudada e projetada pelos
engenheiros da UFERSA, juntamente com o Coordenador de Planejamento e
Administração e com a Direção, para diminuir quaisquer impactos negativos.
A estrutura contemplará espaços para recebimento, triagem, armazenamento e
destinação final dos resíduos recicláveis produzidos e coletados em todo Campus.

Foto 18: Área reservada a construção do Abrigo de Resíduos Sólidos.
Fonte: Arquivo Direção Campus.

PLANEJAMENTO E VIABILIDADE DA IMPLANTAÇÃO DE UMA NOVA
USINA FOTOVOLTAICA NO CAMPUS
Está sendo estudada e planejada junto com a diretoria de projetos (SIN) a
implantação de mais uma Usina Fotovoltaica no Campus Caraúbas. Desta vez, com a
localização nas partes superiores dos prédios localizados no Campus, aumentando a
capacidade de produção de energia limpa.

MUSEU DE MEMÓRIAS DO CAMPUS CARAÚBAS
[...] Essa convicção de que tudo quanto dizemos e fazemos ao longo do
tempo, mesmo parecendo desprovido de significado e importância, é, e não
pode impedir-se de o ser, expressão biográfica, levou-me a sugerir um dia,

com mais seriedade do que à primeira vista possa parecer que todos os seres
humanos deveriam deixar relatadas por escrito as suas vidas.
José Saramago

Apoiando-nos no texto “Biografias”, de José Saramago (2008), anunciamos a
criação do Museu de Memórias do Campus Caraúbas. Se toda história humana deve ser
registrada, entendemos a relevância da escrita fotográfica do Campus, no oportuno
momento em que completa 10 anos.
O Museu tem o objetivo de resgatar memórias passadas, registrar momentos
presentes e garantir a atualização futura da vida do Campus Caraúbas.
Inicialmente, será um espaço eletrônico no site do Campus e, posteriormente,
também haverá exposição material (fotográfica) em espaço apropriado para isso. Se
lembrarmos de onde viemos, será mais fácil percorrer os caminhos para onde queremos
chegar.
Abaixo, apresentamos algumas imagens que farão parte do Museu:

Foto 19: Construção do Campus 2013.
Fonte: Arquivo pessoal de Rosane Fernandes de Sousa Gurgel.

Foto 20: Construção do Campus 2013.
Fonte: Arquivo pessoal de Rosane Fernandes de Sousa Gurgel.

Foto 21: Construção do Campus 2013.
Fonte: Arquivo pessoal de Rosane Fernandes de Sousa Gurgel.

Foto 22: Construção do Campus 2013.
Fonte: Arquivo pessoal de Rosane Fernandes de Sousa Gurgel.

Foto 23: 1ª Aula nas dependências do Campus Caraúbas.
Fonte: Arquivo pessoal de Rosane Fernandes de Sousa Gurgel.

Foto 24: 1ª Aula nas dependências Campus Caraúbas.
Fonte: Arquivo pessoal de Rosane Fernandes de Sousa Gurgel.

AÇÕES E INFORMES DAS COORDENADORIAS
COORDENADORIA ACADÊMICA
Coordenador: Prof. Walber Medeiros Lima
Coordenadora substituta: Profa. Desireé Alves de Oliveira
Nos primeiros meses de gestão a coordenadoria acadêmica realizou reuniões
diretamente com os técnicos de laboratório para obter informações a respeito das
demandas dos laboratórios dos cursos de Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e
Tecnologia, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Civil e Letras,
objetivando resolver os problemas de infraestrutura e elétrico, bem como a falta de
equipamentos, armários e materiais de consumo já existentes nos laboratórios. Alguns
destes problemas já foram resolvidos, pois não dependiam de editais de licitação abertos.
O próximo objetivo é a criação de uma padronização nas normas de utilização nos
Laboratórios Multidisciplinares do Centro Multidisciplinar de Caraúbas para todos/as
os/as usuários (discentes, docentes, técnico-administrativos, funcionários terceirizados e
pessoas que tenham a entrada autorizada), juntamente com os responsáveis técnicos pelos
laboratórios e os técnicos de laboratório, almejando uma retomada gradual e organizada
das atividades práticas de ensino, pesquisa e extensão, interrompidas presencialmente
pela pandemia da Covid-19.
COORDENADORIA ASSUNTOS ESTUDANTIS
Coordenador: Prof. Fernando da Silva Cordeiro

Coordenadora substituta: Psicóloga Ana Paula Santos de Medeiros

Fonte: Coordenadoria de Assuntos Estudantis

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Coordenador: Administrador Antônio Lucas Filho
Ao longo dos últimos seis meses foram desenvolvidas as seguintes ações:










Desenvolvimento das proposições do campus no PDI da instituição;
Participação na implementação do Protocolo de Biossegurança da UFERSA, no
Campus;
Levantamento das demandas e necessidades do campus a nova gestão da
instituição (Reitoria e Pró-Reitorias);
Análise e planejamento para a implantação do abrigo de resíduos do campus;
Planejamento para o desenvolvimento das atividades da equipe de limpeza,
conservação e jardinagem no Campus;
Coordenação para a viabilidade das adequações estruturais necessárias, conforme
encaminhadas pela biblioteca;
Planejamento e execução das adequações necessárias aos setores integrantes da
Coordenação de Planejamento e Administração, de forma a atender 100% das
demandas, de maneira remota e/ou presencial em virtude da pandemia;
Articulação com a Diretoria de Manutenção para a antecipação do atendimento de
demandas de manutenção, predial, elétrica e hidráulica do Campus.

OUTRAS NOTÍCIAS
RETORNO GRADUAL DAS ATIVIDADES

A direção planejará com a equipe como acontecerá esse retorno, de acordo com
as demandas e possibilidades institucionais. Em breve estaremos divulgando as
orientações necessárias.

REITORIA ITINERANTE
Destacamos que desde que assumiu a reitoria a Profa. Ludimilla Oliveira
juntamente, com sua equipe de Pró-Reitores e superintendentes, tem realizado visitas
mensais ao Campus, nas quais discutimos e apresentamos as demandas mais urgentes. É
de fato uma experiência positiva, na qual conseguimos estabelecer diálogos e encaminhar
resoluções de problemas com maior facilidade. Este ano de 2020 foram feitas quatro
visitas da Reitora ao Campus Caraúbas. “A reitoria itinerante é uma forma de direcionar
o nosso trabalho no sentido mais amplo de uma só Ufersa”, explicou a reitora Ludimilla
Oliveira.

Deixamos nosso agradecimento e reconhecemos que esse modelo de gestão
colabora muito para o fortalecimento dos Campi fora de sede, sigamos em 2021!

Foto 25: Reitoria itinerante.

Foto 26: Reitoria itinerante.

Fonte: Assecom UFERSA.

Fonte: Assecom UFERSA.

CARAÚBAS NO NATAL SEM FOME COM CINAMA DRIVE IN

Foto 27: Drive In Campanha Natal sem Fome.
Fonte: Arquivo Direção do Campus.

A Campanha Natal sem Fome 2020 da Universidade Federal Rural do Semi-Árido
propiciou a primeira exibição do Cinema Drive-in no município. A exibição aconteceu
na semana passada, no Pátio do Centro Administrativo da Universidade. A Campanha
filantrópica da Universidade, que entra na décima edição, marca também os 10 anos de
instalação da Ufersa em Caraúbas. Hoje, o Campus é considerado como a primeira
maravilha do Médio Oeste Potiguar. “O Cinema Drive-in foi uma ação cultural pensada,
organizada e efetivada, com muito carinho e zelo”, afirmou a diretora da Ufersa
Caraúbas, professora Simone Rocha, com o apoio da gestão que não mediu esforços para
que acontecesse. A diretora ressalta ainda o apoio de pessoas da comunidade local, como
o Sr. Carneiro, que cedeu o radiotransmissor, bem como a assistência técnica.

O cinema Drive-in fez parte da programação da Campanha Natal sem Fome, como
uma alternativa para arrecadação de alimentos não perecíveis para distribuição junto a
comunidades em situação de vulnerabilidade social de Caraúbas. “Foi uma alternativa
para proporcionar um evento cultural, de modo seguro em tempos de pandemia, e
arrecadar alimentos”, considerou a diretora.
Os alimentos arrecadados durante toda a campanha serão convertidos em cestas
básicas para doação em instituições e para famílias vulneráveis socioeconomicamente da
cidade. A Comissão Natal sem Fome 2020 agradece a todos que participaram e
contribuíram com esta festa de alegria e solidariedade.

UM AGRADECIMENTO ESPECIAL
Em nome de todo o Campus Caraúbas, queremos agradecer pelo tempo de
dedicação e trabalho dos servidores que tiveram suas remoções contempladas: Augusto
César de Sousa (Técnico Laboratório Civil), Leonel Ritchie de Souza Moura (Contador),
Alexsandra Maia Nolasco de Castro (Assistente em administração), Maria Lidimaria
Alves de Oliveira (Assistente em administração), Joilson Garcial do Amaral (Assistente
em administração) e Cristiano Morais da Silva (Assistente em administração).
Gratidão e muito sucesso na nova jornada!

Boas festas!
Desejamos a todas e a todos que em 2021 tenhamos muitas conquistas, saúde,
tranquilidade e paz!
Agradecemos a todos/as servidores/as que se empenharam ao longo de um ano tão
difícil como foi 2020. Nosso sincero agradecimento!

