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Discussões em Grupo – CT 

(Discussão em Grupo) 

 

Desafio 1 – Internacionalização 

Qualificação e visibilidade internacional dos Cursos 

Desburocratizar a formalização de instrumentos de parceria (instrumento de longo prazo) 

Domínio da língua inglesa 

Buscar dupla diplomação 

Tecnologia de apoio para cursos/disciplinas bilíngue 

Cursos a distância internacionais 

Pesquisadores de ponta 

Definição de critérios para fomento à internacionalização 

Liderança na América do Sul em pesquisa 

Oferecer condições de acolhimento (infraestrutura, recursos orçamentários, ) 

Transparência dos resultados das ações de internacionalização 

Concursos bilíngue  

Promoção de eventos internacionais 

 

 

 

  



 

Desafio 2 – Educação Inovadora e Transformadora com Excelência Acadêmica 

Institucionalizar o processo de reflexão e planejamento dos cursos 

Institucionalizar a interdisciplinaridade das disciplinas/cursos 

Fortalecer a atuação do NDE 

Inserção do ensino na comunidade  

Política de acompanhamento dos egressos 

Agilidade na mudança curricular- desburocratização 

Mecanismos de flexibilização do aprendizado (Plenária) Mecanismos de flexibilização e modernização do 
aprendizado 

Criar uma agência de estágio/emprego (com inclusão da figura coordenador de estágio- atividades docentes) 

Fomentar a aproximação da universidade com as empresas 

Capacitação docente por área a todos os professores 

Inovação em sala de aula: Experimentação em sala de aula 

Valorização da monitoria (reconhecimento horas-aula, acg, dcg, currículo, docência orientada, remuneração) 

Maior apoio pedagógico para as disciplinas básicas com alto índice de reprovação 

(Plenária) Valorizar a educação inovadora 

(Plenária) Criar ambientes de estudo aconchegantes, ergonômicos e favorecedores de um ambiente de estudo, 
inovação e criatividade 

 

Desafio 3 – Inclusão Social 

Promoção de disciplinas transversais 

Controle e gestão da casa do estudante 

Ampliar o apoio pedagógico, psicológico e de assistência social 

Regras claras 

Prever a criação de mais vagas para a inclusão, sem prejuízo das existentes 

Promoção de acolhimento aos alunos de outras regiões do Brasil 

  



 

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

 11 Flexibilizar a grade curricular com horários otimizados dos professores e discentes, desenvolvendo outras 

atividades, reflexões 

 12 Agilidade de mecanismos para a transferência de tecnologia 

 13 Proteção dos estudos e interesses da UFSM 

 14 Fortalecer as ações da AGITTEC 

 15 Fomento de recursos para as ações do gabinete de projetos – GAP para a instrumentalização dos projetos 

 16 Incentivar a disseminação do espírito empreendedor na UFSM – alunos e professores 

 17 Fortalecer as incubadoras e parques tecnológicos 

 18 Compartilhamento dos laboratórios com a sociedade (setor produtivo, mercado) para a disseminação da 

tecnologia 

 19 Auxiliar a sociedade regional com iniciativas e projetos para incentivo do crescimento do mercado 

 20 Espaço UFSM para vários centros poderem interagir e favorecer a interação, criatividade para troca de ideias 

 21 Capacitação de técnicos e docentes para inovação, criatividade – empreendedorismo – desenvolver sensos       

para permear com os alunos e dentro dos PPCs, regulamentos e normativas junto com os departamentos, coordenação 

para a criatividade florescer  

  

 

 

  

 

 

 

  



 

Desafio 5 - Modernização e Desenvolvimento Organizacional 

 1 Desenvolver, implementar e sistematizar o processo de distribuição de encargos didáticos (sistema gerencial, 

relatórios úteis, etc) 

 2 Sistema de informação para o aluno online (oferta disciplinas, salas, RU, biblioteca, frequências, notas, etc.) 

(Plenária) Sistema de informação para o aluno online e/ou aplicativos para celular (oferta disciplinas, salas, RU, 

biblioteca, frequências, notas, etc.) 

 3 Maior flexibilidade de lançamento de notas (número de avaliações, pesos, equações para notas finais) 

 4 Implementar a autenticação digital (assinatura digital, autenticação, etc.) 

 5 Maior integração entre portal do professor e o Moodle (alunos matriculados, notas, outras informações) 

 6 Implementar repositório digital para documentos oficiais (memorandos, caderno de notas, processos 

administrativos) 

 7 Rever o processo de aprovação do mérito e verificação da carga horária no registro dos projetos e produção 

institucional 

 8 Criar mecanismos e ferramentas de gestão de apoio aos NDEs 

 9 Gestão de patrimônio integrado, moderno e eficiente (RFID, controle informatizado, ...) 

 10 Padronizar e sistematizar todo o processo de matrícula (solicitação, ajuste, confirmação), deixando-o online e 

transparente 

 11 (Plenária) Mapear e sistematizar todos os processos da instituição na forma de um sistema de tecnologia da 

informação, integrando informações de forma que tenha capacidade de agilizar os processos de trabalho e de tomada 

de decisão  

 12 (Plenária) Aumentar a interação com os usuários no processo de desenvolvimento das soluções de tecnologia 

da informação 

 13 (Plenária) Implementar um mecanismo de compras e manutenção que favoreça a qualidade e não apenas o 

preço 

 

  



 

Desafio 6 – Desenvolvimento Local, Regional e Nacional 

1 Potencializar as compras em nível regional, fortalecer a região (Plenária) Fomentar o desenvolvimento e 

capacitação de fornecedores da região para aumentar a sua capacidade de concorrência 

 2 Ações de capacitação, reciclagem, mostrar os conhecimentos existentes (remover, pois está igual ao item 1) 

 3 Aproximar os empresários, para investir e fomentar as pesquisas científicas 

 4 Criar mecanismo para que os empresários possam conhecer, verificar as estratégias de aplicação 

 5 Fomentar as ações de extensão, formas específicas de cada área da comunidade e os gargalos de produção 

 6 UFSM fora dos muros junto com as pró-reitorias pesquisa, extensão, graduação mostrando ao mercado de 

trabalho junto com os professores 

 7 Resoluções para agilidades e normativas internas que protejam os elementos contratuais 

 8 A definição de extensão passa além da parte social, empresarial com a interação do mercado 

 9 Que a UFSM seja um grande produtor tecnológico (Plenária) Promover o desenvolvimento tecnológico 

 10 Mobilizar pequenos grupos com momentos de reflexão da UFSM 

 22 Flexibilizar a grade disciplinar e horários otimizados dos professores e discentes da carga horária dos cursos 

para outras atividades, momentos de reflexão, desenvolver criatividade 

 23 Capacitação interna para apresentar, criar os projetos para a sociedade 

 24 Portfólio de serviços, projetos, laboratórios  

 25 Assessoria jurídica/contábil para projetos de inovação e transferência de tecnologia 

 26 (Plenária) Fomentar no empresariado local a cultura de investimento de recursos financeiros em pesquisa e 

desenvolvimento de tecnologia como forma de crescimento empresarial (em substituição ao 4 e 5) 

  

 

 

  



 

Desafio 7 – Gestão Ambiental 

1 Melhorar a eficiência energética (Plenária) Melhorar a eficiência energética, incluindo ações como a 

implementação de um sistema de medição individualizada do consumo de água e energia 

2 Estabelecer política institucional de separação de resíduos (Plenária) Estabelecer política institucional de 

saneamento básico (separação de resíduos, tratamento de esgoto, água potável e drenagem urbana) e redução 

do impacto ambiental 

3 Instituir política de compras e contratações sustentáveis 

4 Priorizar compra de itens de qualidade e um serviço de manutenção eficiente 

 5 Criar uma comissão multidisciplinar para a especificação de itens e verificação no recebimento da compra 

respeitando as diretrizes de sustentabilidade 

 6 Ampliar e instrumentalizar o setor de gestão ambiental na UFSM 

 7 Exigir nos novos projetos de edificações as normativas de sustentabilidade (Plenária) Exigir nos novos projetos 

de edificações, além de cumprir as normativas de sustentabilidade (LID), sejam aconchegantes, favorecedores de um 

ambiente de estudo, inovação e criatividade 

 8 Estabelecer campanhas permanentes de educação ambiental 

 9 Adequar a legislação interna as leis vigentes de gestão ambiental 

 10 (Plenária) Retomar o plano de tratamento de esgotos da universidade, evitando a dependência de 

investimentos externos para sua implementação 

 

 


