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Discussões em Grupo – CCS 

(Discussão em Grupo) 

Desafio 1 – Internacionalização 

 Graduação 

1 Estimular o ensino em inglês na Graduação 

2 Ofertar disciplinas complementares na Graduação, com oferta em inglês (ementa e referências bibliográficas) 

3 Oferecer o estudo do inglês como DCG na graduação 

4 Capacitar alunos, professores e técnicos administrativos 

5 Fortalecer os programas de intercâmbio 

 

Pós-Graduação 

1 Desenvolvimento da SAI: mais estrutura, qualificação dos profissionais da SAI, agilizar processos 

2 Estrutura em estadia para receber professores e alunos visitantes 

3 Capacitar os professores para estarem preparados para ministrar aula em inglês 

4 Capacitar os alunos para receber as aulas em inglês 

5 Capacitar os técnico administrativos 

6 Incentivar a unificação do ensino a distância e presencial 

7 Fortalecer os programas de intercâmbio 

 

 

Desafio 2 – Educação Inovadora e Transformadora com Excelência Acadêmica 

1 Concursos para docentes mais voltados ao interdisciplinar, respeitando as especialidades; 

2 Currículos modulares (melhor aproveitamento das disciplinas básicas); (Plenária) Integrar disciplinas básicas 

com as profissionalizantes; 

3 Estimular interdisciplinaridade intra e inter cursos (institucional);  

4 Ofertar capacitação para os professores para a interdisciplinaridade (básicos e especialistas);  

5 Considerar a existência dos programas de residência médica e multiprofissional no ensino da Pós Graduação 

  

  



 

Desafio 3 – Inclusão Social 

1 Melhorar estruturas físicas para deficientes físicos (rampas, elevadores, etc); 

2 Acessibilidade para deficientes auditivos e visuais; 

3 Ampliar a equipe de interprete em libras; 

4 Ofertar disciplina complementar de graduação de libras; 

5 Ouvidoria para mulheres dentro da universidade;  

6 Capacitar professores para atender alunos com necessidades especiais;   

7 Limite da acessibilidade (não são todos cursos que conseguem atender a inclusão);  (Plenária) Discutir/definir 

os limites de acessibilidade em cursos com características específicas 

8 (Plenária) Preparar os graduandos para atender pessoas com deficiência 

9 (Plenária) Ampliar a discussão da inclusão social considerando as demais ações afirmativas 

10 (Plenária) Promover o desenvolvimento de alunos com dificuldade cognitiva e de aprendizagem 

 

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

1 Gerar tecnologias sociais interdisciplinares e intersetoriais que estejam de acordo com as políticas do SUS.  

(Plenária) Gerar tecnologias sociais interdisciplinares e intersetoriais que estejam de acordo com as políticas de 

saúde públicas (SUS), incluindo os setores públicos e privados.  Entende-se que as tecnologias sociais podem 

originar-se no seio de uma comunidade ou no ambiente acadêmico. Podem aliar os saberes populares e os 

conhecimentos técnico-científicos. Importa que sua eficácia possa ser alcançada ou repetida por outras pessoas, 

permitindo que o desenvolvimento se multiplique entre as populações atendidas, melhorando a qualidade de 

vida. 

2 Integrar a tecnologia leve e dura por meio da interação de diferentes saberes com intuito de retornar a 

sociedade o conhecimento produzido na instituição 

3 Aumentar a aproximação com a AGITTEC  (Plenária) Disseminar a cultura e o conhecimento sobre o registro de 

patentes 

 

 

  



 

Desafio 5 - Modernização e Desenvolvimento Organizacional 

1 Desenvolver a gestão de informações confiáveis (Plenária) Melhorar a confiabilidade dos sistemas de 

informação 

2 Instrumentalizar os gestores para o desempenho de suas atribuições (Plenária) Promover uma política de 

formação inicial e continuada para os gestores 

3 Disponibilizar processos administrativos aos servidores (excluir, está redundante com o 10) 

4 Fortalecer a fiscalização e controle eficiente de contratos administrativos  

5 Garantir o planejamento e execução de obras com foco na inclusão social, questões ambientais (eficiência 

energética) e demandas da unidade adotando as normas vigentes (ABNT e outras) 

6 Qualificar e profissionalizar os processos de compras e de formalização de contratos 

7 Redimensionamento de servidores (Plenária) Redimensionamento de estruturas administrativa e número de 

servidores, considerando políticas de horizontalização da gestão (questão dos departamentos) 

8 Estabelecer processo de seleção isonômico e por competências para cargos como ouvidoria/auditoria/copsia 

(Plenária) Desenvolver o caráter institucional e independente de órgãos de controle como a ouvidoria, auditoria 

e copsia, respeitando um processo seletivo que considere as competências necessárias para exercer os cargos 

9 Investir em redes de telecomunicação 

10 Mapear, modernizar e sistematizar processos administrativos (licitação, concursos, almoxarifado, etc.) 

11 Fomentar a parceria com entidades privadas para obtenção de recursos extra-orçamentários 

12 Garantir o registro de atribuições de ensino, pesquisa e extensão para TAE’s 

 

Desafio 6 – Desenvolvimento Local, Regional e Nacional 

1 Fomentar ações que possam retornar efetivamente a comunidade e o fortalecimento do sistema público 

2 Fomentar as ações extensionistas 

 

Desafio 7 – Gestão Ambiental 

1 Realizar o reaproveitamento de material das obras 

2 Fiscalizar as obras 

3 Construir prédios sustentáveis (Plenária) Considerar critérios de sustentabilidade na construção de novos 

prédios e na adequação dos existentes 

4 Fortalecer o uso de formulários on-line para diminuir a utilização de papel (Plenária) Fortalecer o uso de 

formulários on-line e protocolo eletrônico para diminuir a utilização de papel e a otimização do tempo 

5 Institucionalizar e regulamentar as práticas de gestão ambiental 

6 Divulgar os procedimentos padrões para o destino dos diferentes resíduos produzidos na Universidade 

(Plenária) Divulgar e implementar os procedimentos padrões para o destino dos diferentes resíduos produzidos 

na Universidade 

7 Desenvolver projetos para a produção de energia alternativa 

8 Criar uma subunidade para tratar as questões de gestão ambiental da Universidade 

9 (Plenária) Agilizar o processo de descarte de materiais e patrimônio inservível 


