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Discussões em Grupo – CCR 

(Discussão em Grupo) 

Desafio 1 – Internacionalização 

 1 Facilitar os convênios e parcerias estratégicas 

 2 Desburocratizar os processos internos para dupla diplomação e acreditação 

 3 Divulgação científica – traduções e publicações de artigos não por registro de preço – mais autonomia para o 

autor 

 

Desafio 2 – Educação Inovadora e Transformadora com Excelência Acadêmica 

1 Promover eventos de empreendedorismo 

2 Como modificar o modelo de ensino com base no ensino que vem do nível médio/fundamental? 

3 Muita valorização da pesquisa sobre as demais áreas (Plenária) Valorizar as áreas de ensino e extensão de forma 

igualitária à pesquisa. 

4 Capacitação dos docentes de modo continuada e obrigatória para professores ingressantes 

5 Avaliação qualitativa, não só quantitativa 

6 Ações institucionais realizadas a partir de avaliação qualitativas 

7 Avaliações devem fundamentar ações 

8 Estrutura fragmentada – departamento/coordenação de curso (Plenária) Melhorar a estrutura organizacional 

para minimizar os problemas causados pela fragmentação curso/departamento 

9 Tempo de permanência - deveres dos acadêmicos, limitar nº de reprovações 

(Plenária) Melhorar o processo de avaliação, para considerar também aspectos qualitativos que reflitam em ações 

de melhoria, superando problemas de comunicação que fazem com que as informações não cheguem da melhor 

forma às pessoas/estruturas que estão sendo avaliadas (substituir 5, 6 e 7) 

(Plenária) Desvincular as bibliografias das ementas dos cursos, com o objetivo de facilitar o acompanhamento das 

mudanças de bibliografia de referência, que é dinâmica 

(Plenária) Criar uma política de criação, revisão e extinção de cursos com base nas necessidades e demandas da 

sociedade 

 

Desafio 3 – Inclusão Social 

1 Acessibilidade – garantir estrutura adequada (aulas práticas) 

2 Fortalecer núcleo de acessibilidade 

3 Tempo de permanência - deveres dos acadêmicos, limitar nº de reprovações (referente à assistência estudantil) 

4 Fortalecer núcleos de apoio pedagógico 

5 Ações institucionais para discussão de diversidade étnico-racial, cultural e de gênero 



  

 

Desafio 4 – Inovação, Geração de Conhecimento e Transferência de Tecnologia 

1 Incentivar e facilitar a integração com empresas e outros setores da sociedade para geração de produtos e 

processos inovadores (tecnologias) 

 

 

Desafio 5 - Modernização e Desenvolvimento Organizacional 

1 Ampliar a rede lógica de comunicação ágil (telefonia e internet) 

2 Implementar sistema único de informação 

3 Desenvolver a integração entre as plataformas (sucupira, SIE, lattes, plataforma docente, SCDP, etc.) 

4 Mapear, modernizar e sistematizar processos administrativos 

5 Disponibilizar aos servidores manuais/protocolos padronizados 

6 Investir na eficiência dos processos internos 

7 Modernizar a estrutura administrativa da universidade 

8 Fomentar cursos para capacitação das atividades administrativas e desempenho de competências de acordo 

com as necessidades de cada servidor, com vínculo na progressão funcional 

9 Promover o direcionamento de pessoal que atenda às necessidades do crescimento dos laboratórios (inclusive 

em áreas de campo) 

10 Criar comissão de acompanhamento de servidores por unidade (solução de conflitos, transparência, etc.) 

11 Proporcionar maior mobilidade dos servidores para atendimento de necessidades sazonais 

12 (Plenária) Profissionalizar as atividades administrativas, desonerando os professores de desempenhá-las de 

forma que tenham foco em sua atividade fim (ensino, pesquisa e extensão) 

 

Desafio 6 – Desenvolvimento Local, Regional e Nacional 

1 O desenvolvimento local, regional e nacional é consequência da excelência da universidade em formar 

profissionais qualificados, atuantes e cientes das necessidades locais, regionais e nacionais 

2 Priorizar as atividades dos docentes segundo suas habilidades (vocações) para ensino, pesquisa ou extensão, 

valorizando igualmente cada uma dessas atividades (Plenária) Priorizar as atividades dos docentes segundo suas 

habilidades (vocações) para ensino, ou pesquisa, ou extensão, valorizando igualmente cada uma dessas atividades 

 

 

  



 

Desafio 7 – Gestão Ambiental 

1 Implementar coleta seletiva efetiva e permanente em toda a instituição 

2 Criar pró-reitoria ou estrutura compatível para a gestão ambiental da instituição 

3 Planejamento de obras que contemplam a eficiência energética e sustentabilidade hídrica 

4 Priorizar nas compras a política da logística reversa 

5 Promover ações que incentivem a melhoria da eficiência energética (exemplo: criação de créditos de energia) 

6 (Plenária) Discutir e implementar um plano diretor a ser seguido nas construções 

7 (Plenária) Fortalecer e profissionalizar uma estrutura administrativa específica para tratar os assuntos referentes 

a gestão ambiental (em substituição ao 2) 

 

 


