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DIRETORA – Profa. ELOISA R. RODRIGUES
Arquiteta Urbanista - Graduada em Arquitetura e Urbanismo pelo Centro de Estudos Superiores de Londrina (1995) /
Mestre (1998) em Engenharia Urbana pela UFSCar-EESCUSP (SP) e Doutora em Arquitetura e Urbanismo pela FAUUSP
(2012).
- Docente na UEL/CTU desde 1998.
- Vice Diretora e atual Diretora do CTU - Centro de Tecnologia e Urbanismo.
- Chefe do Departamento de Arquitetura de Urbanismo de 2016-2019; já atuou também como Vice e como
Coordenadora de Colegiado de curso antes de 2008;
- Responsável pelo Ateliê de Projeto 4 (Espaço Público), Urbanismo 3, paisagismo, entre outras atividades de pesquisa e
extensão.
- Integrante das linhas de pesquisa Paisagens Histórico-Culturais e Design Ambiental Urbano (UEL), Lógica do Espaço
Terciário (FAUUSP).
Pesquisadora-colaboradora do LABCOM - Laboratório de Comércio e Cidade da FAUUSP, onde participa das atividades
de pesquisa e eventos científicos. Tem experiência na área de Projeto de Arquitetura e Urbanismo, com ênfase em
Planejamento Urbano e Design Ambiental Urbano, atuando principalmente nos seguintes temas: design ambiental
urbano, planejamento e comércio urbano, planejamento da paisagem e paisagismo, preservação do patrimônio
histórico e cultural.

VICE DIRETOR – Prof. JOSÉ FERNANDO MANGILI Jr.
Engenheiro Eletricista e Engenheiro de Segurança do Trabalho
Graduado em Engenharia Elétrica (Eletrônica e Eletrotécnica) – FEE/UNESP (1992) / Especialista em Engenharia de 
Segurança do Trabalho – CTU/UEL (2009) / Mestre em Engenharia Elétrica (Automação) – FEEC/UNICAMP (1995) / 
Doutorando em Planejamento Energético e Recursos Hídricos – FEC/UNICAMP (conclusão prevista para dez/2022 a 
jun/2023)
- Experiência acadêmica como Professor: concursado desde 1994, Colégio Técnico Paula Souza - SP (2 anos) e CEFET/UTFPR (2 
anos), UEL/CTU-DEEL desde 1998.
- Experiência acadêmica como gestor: Diretor Acadêmico e Administrativo (por 3 anos) em Instituição de Ensino Superior 
privada. Chefe (2 gestões) e Vice-chefe (2 gestões) do Departamento de Engenharia Elétrica DEEL/CTU/UEL.
- Membro representante da UEL/CTU no comitê CB-03 da ABNT, grupo revisor da Norma Brasileira NBR-5101 - Iluminação 
Pública (em consulta pública atualmente).
- Membro da Sociedade Brasileira de Luz e Iluminação – SBLuz
- Conselheiro suplente no CREA-PR (representação acadêmica pela UEL)
- Representante da UEL na Governança Metal-Mecânica
- Experiência na indústria e comércio, desde os 14 anos de idade (indústrias gráfica, de transformadores e Ferrovias Paulistas 
S.A.)
- Experiência prática como projetista de instalações elétricas, transformadores e máquinas elétricas.



CHAPA + CTU - propostas para a gestão 22-26 / Profs. Eloisa e Mangili ENSINO DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO

• Incentivar e apoiar estudos de viabilidade para criação de
novos cursos estratégicos, tendo como base as demandas
locais, regionais, e segmentos de interesse;

• Apoiar e fortalecer os Programas de Pós-graduação
(Especialização, Mestrado e Doutorado);

• Fortalecer ações de Empreendedorismo no Ensino de
graduação e PG – buscando aproximação com empresas e
segmentos de interesse (via editais, etc.); fomentar NDEs para
adaptação dos currículos, se possível com uma ação integrada
dos cursos do CTU;

• Melhorar a infraestrutura de salas de aula e laboratórios, em
especial suporte técnico / logístico (internet-wifi) ;

• Propiciar a realização de eventos que valorizem os cursos do
CTU; incentivar atividades integradas – projetos, semanas
acadêmicas; de TCCs; entre outras ações;

• Buscar melhorias e possível readequação dos espaços físicos
dos CAs; retomar a análise de viabilidade de remoção,
viabilizar novo espaço; Atléticas – espaço para ensaios /
integração / eventos culturais no CTU;

• Valorizar as representações estudantis em todos os níveis
(graduação e PG);

AÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS

• Primar por uma gestão participativa, isonômica e
transparente;
• Defender os interesses do CTU junto aos Conselhos e às
instâncias superiores da UEL;
• Promover a Integração administrativa – intersetorial / e nos
níveis de graduação e pós graduação lato e strictu senso;
• Apoiar ações que visem a recomposição do quadro de
Agentes Universitários e Docentes, frente à LGU;
• Estimular a capacitação e qualificação permanente dos
Agentes Universitários e Docentes;
• Proporcionar melhores condições de trabalho a seus
servidores, melhorando as rotinas de trabalho e valorizando
as relações interpessoais;
• Reavaliação das atividades administrativas das secretarias
do CTU para otimizar os fluxos de trabalho - zelar pelas
rotinas e fluxos administrativos frente às constantes
mudanças das demandas das Pró-Reitorias;

• Dar suporte aos Departamentos, Colegiados e Comissões do
Centro; discutir a implantação de software comum de gestão
de salas/horário, e a capacitação dos responsáveis;

• Dar suporte às representações estudantis de natureza
acadêmica (CAs), Empresas Jrs., e Atléticas; representações
em nível de PG;
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ESPAÇO FÍSICO

• Retomada dos trabalhos com a Comissão de Espaço Físico 
para ações estratégicas – análise de solicitações atuais 
(laboratórios) e futuras – ampliação CTU;

• Avaliação das condições para reorganização da numeração 
das salas (solicitação do Colegiado);

• Avaliação das condições dos Laboratórios do DAU, DCCI, TRU 
e DEEL – apoiar as Coordenações, e as atividades de 
manutenção, atualização, por meio de recursos internos, 
externos e parcerias;

• Zelar pela manutenção e limpeza dos espaços comuns e 
entornos (em especial no setor dos laboratórios)

• Prédio do DEEL – avaliar as condições e necessidades 
(patologias e acessibilidade)/buscar soluções;

• Acompanhar o processo de construção da Instalação Sanitária 
no prédio do DEEL / em trâmite na PROPLAN / PCU;

• Expansão – levantamento e análise da área do CTU na UEL, 
com discussão de possibilidades de uso para médio e longo 
prazo;

RELAÇÃO EXTERNA CTU – UEL 
GOVERNANÇAS, ÓRGÃOS DE FOMENTO, 
EMPRESAS DOS SETORES – INOVAÇÃO

• Fortalecer as ações de internacionalização -
ampliar e incentivar a implementação de
programas de intercâmbio com instituições
nacionais e internacionais, no ensino, pesquisa e
extensão;

• Fortalecer a relação com as Governanças nos
segmentos de Metal Mecânica e Construção
Civil (ICON);

• Buscar parcerias e apoios para manutenção do
espaço físico e dos laboratórios – UEL / CEAL /
SINDUSCON e outras instituições

• Fortalecer convênios externos e acordos de
cooperação;

• NEPEA – Reavaliação das atividades
programadas e fortalecimento junto a atual
Coordenação; capacitação da nova secretaria;

• Laboratórios – avaliar necessidades atuais e
viabilidade de implantação de PAS;

• Ampliar o diálogo e as relações com outros
setores estratégicos da UEL – SEBEC, Pró-
reitoras, Fundações (FAUEL – ITEDES)
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SERVIDORES DO CTU
DOCENTES E TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

• Acompanhamento dos processos de aposentadoria em 
todas as categorias;

• Acompanhamento do processo de transição e 
implantação da LGU – no que tange às categorias de 
professor efetivo, temporários e técnico-administrativo;

• Acompanhamento das frequentes demandas trazidas 
pelas pró-reitorias, em defesa das condições do trabalho 
docente e precarização do setor técnico-administrativo;

• Discussão para a política de concursos públicos nos 
próximos anos, frente à LGU, para todas as categorias;

• Verificação sistemática dos contratos temporários (PSSs) 
visando o equilíbrio do quadro de trabalho, em todas as 
categorias;

• Reorganização dos espaços e fluxos de trabalho frente a 
redução do numero de servidores, com especial atenção 
ao setor administrativo;

• Gestão e otimização do pessoal temporário (zeladoria)
• Homenagem aos aposentados dos últimos anos –

reconhecendo e valorizando a contribuição dos colegas 
ao CTU; 

COMUNICAÇÃO

• Atualização das páginas oficiais do CTU / 
Departamentos e cursos;

• Viabilização da manutenção dos perfis 
existentes; e avaliação de novas páginas e perfis;

• Fortalecimento da identidade e imagem do CTU 
perante a comunidade interna e externa –
divulgação sistemática de ações e resultados de 
ações e pesquisas;

• Criação de material de divulgação padronizado, a 
ser disponibilizado para eventos e reuniões 
oficiais;



Temos muito o que fazer pelo CTU nos 
próximos 4 anos, e os pontos 
apresentados representam algumas das 
demandas levantadas até o momento.

Queremos muito ouvi-los para construir 
um plano de gestão, incorporando as 
demais opiniões! 
Contribua!

Envie suas sugestões em nossos e-mails:

- eloribeiro@uel.br
- mangili@uel.br

mailto:eloribeiro@uel.br
mailto:mangili@uel.br

