
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 14 de abril -  das 8h às 10h - Salas do Bl Q8: 

reuniões setoriais (infraestrutura; administrativa; 

tesouraria; acadêmica; biblioteca; informática; tecn. lab de 

ensino; tecn. lab de pesquisa; CAQI) 

16 de abril - das 8h às 11h - Anfiteatro Bl Q1:  
reunião conjunta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

T&D – Treinamento e  

 Desenvolvimento

 

1º Fórum de 

Debates  

Profissionais e de 

Integração 

(1º FDPI  )

 

 

O Magnífico Reitor, Professor Doutor Marco 
Antonio Zago, em seu discurso de posse, disse 
“...temos compromisso com a revisão da 
governança da universidade, que passa por uma 
crise nas suas formas de legitimação e de gestão. 
Por isso, assumimos o compromisso de repactuar 
as relações no âmbito da universidade, de forma a 
aumentar a agregação interna, trazendo o diálogo, 
e não mais o confronto, para o centro da vida 
universitária, numa forma de democratização que 
avance muito além do mecanismo de escolha do 
Reitor.”...   
 
Aproveitando a fala do Reitor em sua mais ampla 
direção, a Comissão T&D, convida todos os 
servidores não docentes, para o “1º Forum de 
Debates Profissionais e de Integração”, visando 
o comprometimento de trabalho em equipe e a 
reconstrução das relações entre os servidores, 
aliados pela mesma causa.   
 



PROGRAMAÇÃO: 

 

14/04/2014 - das 8h10min às 10h – reuniões dos grupos setoriais 

Grupos: 

 Infraestrutura (20), Setor Financeiro (17), Setor Acadêmico 
(12), Setor Administrativo (12), CAQI (06), Técnicos de 
Laboratório de Ensino (12), Biblioteca (10), Informática (07) e 
Técnicos de Laboratórios de Pesquisa (36). 
 

Atividades: 

 levantamento do que os setores fazem, com que trabalham e 
responsabilidades; 

 as maiores dificuldades enfrentadas para dinamizar o setor; 

 propostas para a comissão T&D  investir no setor; 

 compromisso do servidor e trabalhos em equipe para 

melhorar o setor; 

 proposta de melhorias no seu setor para ser encaminhado à 

nova gestão de diretoria. 

 elaborar relatório para encaminhar Comissão T&D pelo e-mail 

(ted@iqsc.usp.br). 

  

16/04/2014  
 8h10min – reunião conjunta dos grupos setoriais e 

Comissão T&D. 
 

Atividades: 
- 15 minutos para apresentação de cada grupo e 
- debates. 

Apoio: 
Comissão T&D, Diretoria do IQSC/USP e Chefias de 

Departamentos 
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