
 
 

SOLICITAÇÃO DO CONSELHO DEPARTAMENTAL DA FACED-UFC DE REVISÃO DA
AVALIAÇÃO DA DIRETORA PROFA. DRA. HEULÁLIA CHARALO RAFANTE

 
........O Conselho Departamental da Faculdade de Educação da Universidade Federal do
Ceará (FACED-UFC) expressa a sua estranheza e discordância em relação à avaliação
referente ao período de 1º de abril de 2020 a 31 de março de 2021, realizada pela
administração superior, da diretora, Dra. Heulália Charalo Rafante, ao tempo em que solicita
a revisão da referida avaliação.
........A Faculdade de Educação vem desenvolvendo um grande esforço para enfrentar com
qualidade os grandes desafios postos pelo período de pandemia do Covid-19 para a
comunidade dessa unidade acadêmica. Para tanto, docentes, discentes e técnicos
administrativos se envolveram em diversas ações de planejamento pedagógico que
culminaram no documento denominado Participar e Incluir: por uma pedagogia colaborativa
no contexto da pandemia, relativo à retomada das atividades acadêmicas e administrativas
realizadas por meio das Tecnologias Digitais da Informação e da Comunicação (TDIC).
Desde a sua elaboração à sua execução, esse processo coletivo vem sendo coordenado
pela professora Heulalia Charalo Rafante com empenho, dedicação, rigor, pontualidade,
democracia e competência.
........Tais ações, iniciadas já no dia 16 de março de 2020, quando foi necessária a
suspensão das atividades presenciais, incluíram, por exemplo: os levantamentos das
condições dos estudantes, dos servidores docentes e técnicos administrativos para a
realização das atividades acadêmicas e administrativas com o uso das tecnologias digitais;
o planejamento coletivo, integrando toda a comunidade da FACED, por meio de várias
reuniões ampliadas, utilizando extensa rede de comunicação com uso contínuo do SEI,
SIGAA e redes sociais; muitas reuniões específicas de comissões, colegiados dos cursos,
dos departamentos e do Conselho da FACED, bem como de assembleias estudantis e
reuniões ampliadas com os três segmentos desta unidade; suporte psicológico à
comunidade acadêmica da FACED, em especial ao corpo discente; apoio à iniciativa do
Centro Acadêmico Paulo Freire, em parceria com o Conselho da FACED, de realizar
campanha de arrecadação e distribuir cestas básicas para alunos e terceirizados da
FACED, que tiveram as condições de existência mais precarizadas durante a pandemia.
........O Conselho Departamental da FACED-UFC ressalta ainda que a diretora Heulalia
Charalo Rafante demonstra capacidade e segurança em distribuir tarefas e delegar poder;
conhece o trabalho desenvolvido sob sua responsabilidade e aprofunda-se constantemente
nas áreas correlatas; conduz com extrema habilidade seu grupo de trabalho no alcance de 
      

 



objetivos e metas dessa Unidade; possui capacidade de tomar decisões precisas e
oportunas nas diversas situações do trabalho; planeja as atividades com a equipe,
acompanha, avalia e reprograma coletivamente, em tempo previamente definido no próprio
planejamento; atua efetivamente para que sejam atingidos os objetivos e metas traçados
para o trabalho; organiza o trabalho de forma participativa e em tempo hábil, tendo em vista
os objetivos e as metas e está sempre pronta a colaborar com as demais chefias de sua
Unidade de trabalho.
........Diante do exposto, este Conselho Departamental considera evidente que, no período
de avaliação supracitado, a professora Heulalia Charalo Rafante vem realizando na direção
da FACED, um trabalho de alta qualidade, indo além das atividades normalmente
demandadas pelo seu cargo.
........Destoando dessa avaliação da própria Unidade, que acompanha cotidianamente o
trabalho realizado pela sua Diretora, a administração superior apontou na avaliação de
desempenho que, a professora Heulalia Charalo Rafante, apresenta dificuldade na
condução do seu grupo de trabalho; somente toma decisões no trabalho quando é
extremamente necessário ou por solicitação do grupo; realiza as atividades de rotina sem
planejamento; dificilmente consegue atingir os objetivos e metas traçados; desenvolve as
atividades de coordenação com limitada segurança e, por fim, demonstra grande dificuldade
de colaborar com as demais chefias de sua unidade de trabalho.
........Considerando todas as razões já apontadas, o Conselho Departamental da FACED-
UFC considera tal avaliação equivocada e solicita a sua revisão a fim de fazer justiça à
verdade dos fatos.

Fortaleza, 28 de junho de 2021
Reunião ordinária do Conselho Departamental da FACED-UFC


