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1 Discorra sobre seu histórico no Ramo Estudantil IEEE
- UEL e experiências que possam contribuir para ótima
performance nesse cargo.

Ingressei no Ramo Estudantil IEEE-UEL no ano de 2018, primeiro ano da graduação em
engenharia elétrica, no mesmo ano tive a oportunidade de participar da RRS- Bauru, onde pude
conhecer diferentes projetos e pessoas de outros Ramos Estudantis, e compartilhar a experiência
com os demais estudantes do Ramo apresentando um Case sobre o evento. No ano seguinte,
2019, participei do Comitê de Gestão de Pessoas, auxiliando no processo seletivo e nas demais
atividades. Ainda em 2019, atuei como vice-presidente da 3E-UEL, sendo responsável pelo setor
jurídico-financeiro e de gestão de pessoas da empresa. Neste cargo pude elaborar o processo
seletivo da empresa, auxiliar no programa treinee e aprender sobre gestão de pessoas. Em
2019 optei por sair do curso de engenharia elétrica para prestar o vestibular para Arquitetura e
Urbanismo, porém continuei no Ramo mesmo neste período. Durante o ano de 2020, já cursando
Arquitetura e Urbanismo, participei das RG’s e realizei entrevistas durante o processo seletivo.
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2 Por que você gostaria de assumir o cargo?
Gostaria de assumir o cargo pois acredito que tenho muito a agregar ao Ramo com meu

interesse e experiência em Gestão de Pessoas. Além disso, quero aprender ainda mais sobre a
área e ter a oportunidade de trabalhar com pessoas de diferentes áreas e perfis.
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3 Faça uma análise crítica da situação atual do Ramo
Estudantil IEEE - UEL e das atividades realizadas pelo
mesmo no ano de 2020/2021.

Acredito que dentro do cenário em que vivemos, com aulas remotas e complicações
financeiras e de saúde para muitos, o Ramo encontra-se em um bom momento pois ainda
assim, projetos foram desenvolvidos, palestras foram ministradas e mini-cursos também. Além
disso, a qualidade das RG’s foi melhor do que o esperado e a diretoria mostrou-se
compreensiva com a situação de todos. Porém, acredito que poderiam ter sido realizados um
número maior de atividades de cunho social como o Maio Solidário e a Campanha Beneficente
da ADA que, ao meu ver, foram de grande importância. Bem como mais palestras sobre
saúde mental.
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4 Faça uma análise da situação atual da diretoria à qual
se candidata.

A diretoria de Gestão de Pessoas atual cumpriu com louvor o processo seletivo de 2020,
mesmo sendo um desafio visto que não esperava-se um processo à distância. As atividades
realizadas para integração de membros também foram de grande valor, como os campeonatos
de jogos. Ao meu ver, a gestão deixou a desejar um pouco no que se refere à saúde mental,
por ser um ano atípico acredito que poderiam ter tido mais atividades, como palestras sobre o
assunto.
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5 Caso eleito, quais são suas propostas para sua gestão?
Como você pretende resolver os problemas citados na
questão anterior?

Processo de Iniciação interativo e interpessoal
Caso eleita, pretendo realizar um Processo Seletivo mais interativo, não só com entrevista

mas com dinâmicas em grupo, afim de unir os membros desde a iniciação no Ramo. As
entrevistas seriam realizadas com o intuito de saber o que o candidato espera do Ramo, para
que possamos montar um plano de trabalho alinhado com os interesses dos membros.

Projeto de Comunicação
Além disso, pretendo realizar um projeto de iniciação em que os novos membros que buscam

desenvolver habilidades de comunicação possam fazer apresentações sobre temas que gostem
e que possam ser interessantes para todos, pessoas mais tímidas costumam se sentir mais a
vontade ao falar sobre áreas pelas quais se interessam, tal projeto também traria uma maior
interação entre os membros deixando visível interesses em comum por exemplo.

Membro do Semestre
Pretendo trazer novamente a realização do membro do Semestre, buscando valorizar

membros que possivelmente não participam de projetos mas estão atuando ativamente no
Ramo, pontuando os membros por sua participação em eventos, RG’s e mini- cursos.

Palestras sobre Saúde Mental
Caso eleita, pretendo trazer um maior número de palestras sobre saúde mental

especificamente para o Ramo não apenas em eventos.
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6 Qual vai ser seu diferencial pra gestão? O que você
pretende fazer de diferente dos outros anos?

Acredito que tenho um backgroud que tem muito a agregar ao Ramo e que se diferencia.
Pretendo organizar um processo seletivo diferente dos outros já realizados como exemplificado
na questão anterior. Além disso, tenho plena consciência de que integrar pessoas não é tão
simples quanto parece, já me enganei em alguns pontos sobre o assunto o que me trouxe mais
maturidade para assumir o cargo com outros olhos, não apenas pensando em integrar e motivar
todos os membros mas em buscar motivar os que realmente tem vontade de estar ali.
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7 Levando em conta que o modelo de Ensino a Distância
continue, como você pretende agir em sua gestão?

Acredito que minhas propostas se adequam bem ao ensino remoto e ao ensino presencial, a
única modificação seria na questão das dinâmicas que seriam realizadas em plataformas online,
possivelmente com jogos como Gartic ou demais.
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