CHAPA – CTUR PRA
FRENTE. VEM!!!
CANDIDATOS: DIRETOR LUIZ CARLOS ESTRELLA
DIRETORA SUBSTITUTO: MARIA DO SOCORRO GUEDES FREITAS DURIGON

Plano de Trabalho para o mandato 2021-2025

PLANO DE TRABALHO PARA O MANDATO
DE
2021 À 2025

01 - Construção de um ambiente de uso coletivo para realização de
eventos do CTUR, tais como formaturas, assembléias e
apresentações artísticos culturais o que irá contemplar na reforma
dos prédios na área da Patioba para efetiva ocupação.
02 - Constante capacitação dos docentes e técnicos administrativos
no que diz respeito a total apoio dos estudos continuados a nível de
Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado.
03 - Climatização em todas as salas de aula e laboratório,
garantindo o conforto e bem estar de todos, visto que, já adquirimos
23 aparelhos de ar-condicionado de Janela para serem isntalados.
04 Organização do horário escolar de forma mais equitativa que
possa atender as necessidade e as demandas do corpo Docente
junto a comunidade Discente.
05 – Criação de um espaço para Egressos visando a comunicação
da escola com a comunidade (Sala para Egressos)
06 - Consolidar parcerias entre outras instituições para ampliar o
campo de estágios e experiências artísticos culturais .
07 – Equipar o laboratório de informática com computadores
melhores e uma maior quantidade de equipamentos aumentando a
qualidade das aulas e o aprendizado dos estudantes.
08 - Reformular o regimento do CTUR adequandando a realidade
atual.
09- Buscar maneiras de diminuir a evasão escolar , produzindo
dados sobre o que leva o discente a deixar o curso e adotar medidas
cabíveis, minimizando essa evasão e criando uma situação de
maior credibilidade.
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10 - Dar continuidade com as obras de infraestrutura de
acessibilidade, no que diz respeito a instalação do elevador para
cadeirantes e deficientes físicos e também na abertura de um
código de vagas para intérprete de libras, favorecendo o acesso dos
deficientes auditivos ao CTUR.
11- Em parceria com a Reitoria da UFRRJ, iremos contruir um
acesso interno saindo da quadra de esportes do Ctur em direção ao
Bandeijão da UFRRJ.
12 -Incentivo à participação dos estudantes em grandes eventos
nacionais: olimpíadas, bienais, feiras, exposições e etc
acompanhando a indicação dos professores e alunos que mostrarão
a melhor demanda para cada curso, pois esse é o momento da
apresentação dos trabalhos realizados por todos, fortalecendo as
MISSÕES INTERNACIONAIS, onde tivemos no ano de 2018 a
experiência do professor de Espanhol com os alunosda turma de
Hospedagem na Espanha e também no recebimento de alunos de
intercâmbio a exemplo da aluna da Alemanha, nos anos de 2018 e
2019.
13 - Melhorar a sala do Serviço de Orientação Educacional - SOE,
criando um ambiente confortável onde o discente possa ser
atendido.
14 -Fortalecer a ligação com o Projeto Ser, dando subsídios para
que o mesmo possa ser realizado dentro do planejado.
15 - Reforçar a parceria com EMBRAPA, PESAGRO e RURAL
no sentido de manter os trabalhos de pesquisa e extensão
executados na Fazendindinha.
16 - Projeto CTUR sustentável. Serão levantados todos os aspectos
relacionados ao uso dos recursos naturais , destinação dos resíduos,
e adequação à legislação ambiental vigente , objetivando minimizar
o impacto ambiental , diminuir o desperdício e reduzir os custos
com Eletricidade , insumos e alimentos. Reativar a nossa bomba
eólica e como temos um curso de meio ambiente, realizar a
instalação uma central fotovoltáica em um dos prédios que o Ctur
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possui, colaborando assim para a sustentabilidade e a possibilidade
de uma geração de uma energia limpa.
17 - Melhorar o espaço de decanso do pessoal de campo,
viabilizando conforto nos momentos de pausas do trabalho, com a
construção de uma copa para a realização das refeições dos
trabalhadores.
18 – Fortalecer e ampliar as condições para o desenvolvimento de
pesquisa e extensão.
19 – Dar continuidade as melhorias na qualidade e abrangência da
internet na escola como um todo, visto que a fibra ótica já foi
instalada e os equipamentos adquiridos pela atual gestão já
chegaram ao Ctur.
20 - Criação de sala de microscopia, viabilizando a democratização
dos equipamentos, além de facilitar os grupos de pesquisa.
21 - Reflorestar a área do CTUR com árvores frutíferas e árvores
endêmicas da Mata Atlântica brasileira.
22 - Buscar meios para que a Cantina do CTUR seja organizada
mantendo todos os cuidados de higiene garantido um alimento
seguro e que traga uma proposta de alimentos saudáveis e com
preços acessíveis aos alunos. Fazendo uma alusão ao “erva doce”
que temos na rural, poderemos buscar essa ideia e propor a criação
do “Camomila”(esse nome é um exemplo) onde poderá ser ofertada
uma alimentação saudável tanto para os discentes quanto para os
docentes do Ctur.
23 - Oferecer junto aos docentes e ao Serviço de Orientação
Educacional (SOE) reforço pós pandemia para os alunos que
retornarem com dificuldades de acompanhamento dos conteúdos
devido as defasagens inerentes ao período dos Ensino Continuado
Emergencial (ECE).
24 - Reativar a sala de monitoria, garantindo uma aplicação dos
conteúdos com mais tranquilidade para o monitor e uma absorção
maior por parte dos alunos.
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25 -Visando o conforto e o bem estar dos estudantes e de toda a
população do CTUR, continuar a busca junto ao Departamento
Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT a colocação da
faixa de pedestre em frente ao Colégio Técnico, bem como
requisitar a colocaçãoo de uma passarela garantindo a segurança de
todos.
26- Dar continuidade ao projeto de reforma da quadra de esportes
do Ctur, transformando-a em um Ginásio Poliesportivo oferecendo
assim um espaço mais confortável e acessível à prática de
atividades esportivas
27- Fortalecimento e a construção de convênio de pesquisa e
extensão para que o curso técnico de hospedagem possa atuar na
estrutura do HOTEL UNIVERSITÁRIO.
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