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Discussões em Grupo – CCSH 

(Discussão em Grupo – Reunião do 2º dia) 

 

Desafio 1 – Internacionalização 

1 Geração de infraestrutura funcional para internacionalização (física, pessoal, gestão e publicização)  (Plenária) 

Ampliar e melhorar infraestrutura para internacionalização (física, pessoal, gestão e publicização)  

 

2 Todas as palavras-chave citadas 

 

Desafio 2 – Educação Inovadora e Transformadora com Excelência Acadêmica 

1 Flexibilização de calendário acadêmico e das estruturas para fomentar a educação/prática inovadora 

(Plenária) Flexibilização de calendário e oferta acadêmica e das estruturas para fomentar a educação/prática inovadora 

(inclusive em período de férias) 

 

 2 Inserção social, com caráter interdisciplinar institucionalizada 

 

3) Todas as palavras-chave citadas 

 

 

 

 

Desafio 3 – Inclusão Social 

Vincular políticas de ensino, pesquisa e extensão com educação inovadora e inclusão social  

(Plenária) Institucionalizar a presença da universidade no ensino básico com ações de extensão, trabalhos 

acadêmicos, estágios, etc. 

 

Todas as palavras-chave citadas 

 

 

  



 

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

1 Ter uma visão indissociável entre ensino, pesquisa e extensão colocando-as em condições de igualdade 

2 Promover encontros que permitam as trocas de áreas de conhecimentos e que se aproximem pela temática 

3 Garantir a autonomia universitária científica, administrativa e orçamentária 

4 Proporcionar intercâmbio de informação através do SIE 

5 Criação de uma política institucional para integração das diferentes áreas do conhecimento 

6 Ampliação do marco conceitual de tecnologia (tecnologia mais ampla, abrangente)  (tecnologias sociais e 

acessíveis) 

 

 

Desafio 5 - Modernização e Desenvolvimento Organizacional 

 Ampliar e modernizar a infraestrutura de telecomunicações 

Mapear e modernizar os processos (Plenária) Mapear e modernizar os processos administrativos e gerenciais 

Modernizar o sistema de tecnologia da informação com foco no usuário e na interconectividade 

Implementar a gestão e o desenvolvimento de competências  

Desenvolver lideranças 

(Plenária) Valorizar as políticas de capacitação continuada 

 

 

 

 

Desafio 6 – Desenvolvimento Local, Regional e Nacional 

1) Garantir a autonomia científica e administrativa da universidade; 

2) Ter uma visão indissociável de pesquisa, ensino e extensão, colocando-as em igualdade (inclusive na 

contabilização da carga horária) 

3) Promover encontros que permitam as trocas de áreas de conhecimento diferentes e que se aproximem pela 

temática de estudo; 

4) Criar uma política institucional de divulgação do andamento e resultados de projetos através dos canais 

institucionais 

5) Propiciar um intercâmbio maior de informações de pesquisa via SIE – Sistema de Informações Educacionais 

 

 

 

  



 

Desafio 7 – Gestão Ambiental 

Implementar uma política de gestão ambiental 

Fomentar a educação ambiental em toda a comunidade acadêmica 

Fomentar pesquisa em tecnologias sustentáveis 

Elaborar um Plano Diretor que atenda as questões ambientais 

Elaborar uma estrutura estratégica de gestão ambiental 

Ampliar sistemas de locomoção multi-modais sustentáveis 

 

 


