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A Música Não Para - Proposta de Trabalho para o Biênio 2022/2024

"Em cada um cores brilham

Sonhos, meta, força, ritos

No som acredito

E acho bonito"

(A música não para, Academia da Berlinda, Decompondo o Silêncio)

O tempo passa rápido e nesse processo de discussão sobre a nova chefia para o biênio 2022/2024 não
foi menos intenso, nem fácil. Fomos atravessados pela pandemia do novo coronavírus e por vários
desafios que de forma coletiva e individual foram atingindo as nossas vidas. Acreditamos que
poderíamos e deveríamos ter feito um processo amplo de discussão da própria chapa da chefia e
vice-chefia, uma vez que desempenha uma função extremamente importante de apoio a organização e
gestão do departamento ao qual trabalhamos. Entretanto, o tempo correu rápido nos últimos meses e
estamos aqui nos colocando a disposição para assumir esse desafio de desempenhar com qualidade as
funções de coordenação do nosso departamento.

A  como nome da chapa veio inspirado na música da academia da berlinda. Uma“Música Não Para”
música sobre cantos, sonhos e de como a nossa música (ou trabalho, ou vida) vai se tornando
composições a partir dos diferentes sons de cada um. Acreditamos que o grande desafio, não só da
gestão do departamento, mas de cada um de nós, é esse aprendizado paulatino de descompor o silêncio,
e ir afinando e harmonizando as nossas melodias. Todos temos sonhos, todos tempos desafios, e todos
temos muito trabalho a fazer. E certamente nossa fortaleza está na nossa diversidade, e a composição
surge da capacidade de escuta e compreensão de uns aos outros. E nesse ritmo colocamos a este
coletivo de estudantes, professores e técnico-administrativos as nossas propostas de trabalho para o
próximo biênio:

Articular as atividades de ensino, pesquisa e extensão departamento a partir da função social
desta universidade de formação para a comunidade e na defesa intensa e irrestrita do Sistema
Único de Saúde e da universidade gratuita, pública e de qualidade;

Coordenar as reuniões e encontros de planejamento deste departamento apoiando uma
construção e participação democrática de todos os discentes, docentes e técnico-administrativos
na gestão deste departamento;

Apoiar a criação de um clima organizacional de cuidado e compreensão na organização da
dinâmica funcional e na gestão do DPS/CCM;

Representar os interesses do departamento junto ao conselho de centro e as demais instâncias
dentro e fora desta universidade dentro das competências administrativas;

Apoiar os discentes, docentes e técnico-administrativos na superação das dificuldades impostas
pela pandemia do COVID-19, e na gestão das atividades com responsabilidade e de maneira
segura, priorizando a vida com qualidade, e construindo coletivamente as estratégias de nas
atividades de ensino, pesquisa e extensão.
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