
Somos os professores João Zequi e Alex Gallo, candidatos à Direção do CCB. O Centro de Ciências
Biológicas da UEL é um dos mais importantes, por garantir a formação de profissionais de
excelência em todos os níveis, em vários cursos de graduação, bem como atividade de pesquisa
extensão e serviços prestados à comunidade. 
Um CCB formado por docentes, técnicos e estudantes de 10 departamentos, 3 cursos de graduação
(Biologia, Psicologia e Biomedicina) além de Programas de Pós-Graduações reconhecidos nacional e
internacionalmente é plural e diversificado. 

APRESENTAÇÃO

OBJETIVOS
Por reconhecermos as particularidades de cada departamento, de cada colegiado e de cada curso, temos como metas:
a)     Manter diálogo para uma gestão transparente e aberta, ouvindo as comissões, colegiados, departamentos, servidores,
representação discente sempre de forma participativa;
b)     Usar racionalmente e de forma transparente os recursos financeiros, sempre monitorado e auditáveis pelos órgãos
competentes;
c)      Gerenciar os recursos humanos do Centro, buscando a qualidade de trabalho e de vida, que implica em melhorar as
atividades realizadas a partir do perfil profissiográfico e manutenção do espaço físico, buscando melhores relações de
trabalho e interpessoais; 
d)     Buscar a plena manutenção dos espaços físicos para que atendam a legislação vigente de forma satisfatória para
desenvolver ensino, pesquisa, extensão e outras atividades relacionadas;
e)     Criar em conjunto com departamentos, colegiados, servidores, representação discente um plano de ação focado as
necessidades de cada setor para melhorarias dos espaços físicos e condições de trabalho;
f)      Buscar e articular parcerias públicas e privadas por meio da construção de projetos para obter recursos financeiros
que otimizem as atividades de ensino, pesquisa e extensão no CCB;
g)     Buscar melhorar os espaços comuns do CCB para uma plena convivência entre estudantes, docentes, servidores e toda
comunidade que busca serviços junto a UEL com melhorias em sinalizações, estacionamentos, banheiros, acessibilidade e
identificação de riscos em laboratórios de ensino;
h)     Melhorar a parceria junto ao SEBEC, SESMET, DASC, NEAB e demais órgãos de apoio administrativo para otimizar
as demandas de inclusão social para discentes e servidores.

Queremos manter um canal aberto entre todas as representatividades do Centro para buscarmos juntos soluções para as demandas
que otimizem o ensino, pesquisa, extensão, o bem-estar e qualidade de vida no CCB. 
Estamos visitando todos os departamentos e setores, realizando reuniões, e ficamos a disposição para seu contato em:
zequiegallo@gmail.com
Nossos currículos estão à disposição na plataforma Lattes:
Obrigado e estamos juntos para um CCB melhor!
João Zequi - http://lattes.cnpq.br/7409155095644588
Alex Gallo -  http://lattes.cnpq.br/9206206845001089
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