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Data: 21/06/2016 

Discussões em Grupo – Palmeira das Missões 
(Discussão Geral) 

Desafio 1 – Internacionalização 

 1 Fortalecer o GAP institucionalizando uma estrutura semelhante à SAI nos campi fora de sede (Plenária) 

Institucionalizar uma estrutura semelhante à SAI nos campi fora de sede 

 2 Fomentar convênios e parcerias com países mais próximos geograficamente 

 3 Internacionalizar os meios de comunicação e divulgação institucionais 

 4 Viabilizar cursos em língua estrangeira nos campi fora de sede 

 5 (Plenária) Institucionalizar uma política de aproveitamento e integração de disciplinas cursadas no exterior 

 

   

Desafio 2 – Educação Inovadora e Transformadora com Excelência Acadêmica 

1 Fomentar a formação continuada dos docentes abordando temas como interdisciplinariedade, 

transdisciplinariedade e metodologias inovadoras com exemplos práticos  

2 Desenvolver um programa de excelência acadêmica que apoie e incentive alunos de graduação e docentes 

3 Aprimorar o sistema de avaliação docente pelos discentes, com feedback aos docentes de modo que estes 

possam identificar pontos positivos e negativos 

4 Ter programas permanentes no sentido de trazer os egressos para interação com os alunos, divulgando casos 

de sucesso 

5 (Plenária) Promover a troca de experiências entre docentes sobre métodos de ensino de sucesso 

6 (Plenária) Incentivar ações de inovação curricular 

 

Desafio 3 – Inclusão Social 

1 A longo prazo, substituir as bolsas de trabalho para alunos por bolsas monitoria, no sentido de valorizar e 

incentivar bons alunos e vincular as bolsas ao ensino 

2 Formação continuada de docentes para tratar questões de inclusão social (Plenária) Formação continuada de 

docentes e técnico-administrativos para tratar questões de inclusão social 

3 (Plenária) Desenvolver ações para preparar a infraestrutura física e a estrutura administrativa para ter 

capacidade de atender preventivamente pessoas com deficiência 

4 (Plenária) Institucionalizar cursos de libras para os servidores 

 

  



 

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

1 Capacitar a comunidade acadêmica para compreender e reconhecer as diferentes formas de manifestação da 

tecnologia. 

 

2 Estimular a aplicabilidade das atividades de ensino/pesquisa/extensão, de maneira interdisciplinar, 

incentivando ambientes de inovação, envolvendo todos os campi e garantindo a interação com a sociedade. 

 

Desafio 5 - Modernização e Desenvolvimento Organizacional 

1. Regularização dos PPCIs de toda a universidade 

2. Melhorar os projetos de engenharia com controle de qualidade (PPCI, espaços que atendam a necessidade 

dos usuários, customização dos espaços, questões ambientais) 

3. Modernização e sistematização dos processos administrativos 

4. Disponibilizar do forma estruturada os resultados dos projetos institucionais 

5. Padronizar os setores similares 

6. Redimensionar o quadro de pessoal para atendimento da real demanda dos setores 

7. Gestão com competência 

8. Implementar estrutura mínima equivalente e integradas às pró-reitorias 

9. Incentivar e investir em ferramentas e equipamentos de tecnologia da informação para comunicação entre 

campi (reuniões, bancas, ...) 

10. Criar canais de comunicação diretos entre as áreas relacionadas às do campus sede 

11. Modernizar a gestão de compras 

12. Mapear processos e disponibilizar de forma padronizada (manuais, tutoriais, pop’s,...) 

13. Criar estrutura que gerencie os processos institucionais 

14. Promover programa de capacitação permanente para exercício das funções de gestão (Plenária) que seja um 

programa obrigatório 

15. Unificar as plataformas de sistema de informações gerenciais 

16. Fomentar o uso de tecnologia da informação na gestão como aplicativos, mídias sociais, intranet, etc. 

17. Tornar a vídeo conferência como prática institucional 

18. Otimizar o uso do transporte entre campi 

19. Ampliar a atuação do Ipê Amarelo para os demais campi 

20. Institucionalizar a natureza multi-campi em toda a universidade 

21. Implementar frota nos campi fora de sede que garanta a interligação entre os campi, bem como as atividades 

de ensino, pesquisa e extensão.  

22. (Plenária) Considerar a destinação de recursos orçamentários não apenas no IDR, mas também para 

implementação de projetos de interesse institucional 

 

Desafio 6 – Desenvolvimento Local, Regional e Nacional 

1 Criar e manter uma estrutura permanente de Diálogo e Relações Institucionais com a Sociedade no sentido de 

prospectar demandas, direcionando-as à construção de soluções em todas as áreas de conhecimento. 

 

2 Desenvolver uma cultura de transformação social na formação acadêmica, a partir da identificação e criação de 

oportunidades de ações voltadas ao desenvolvimento e à criação de postos de trabalho e renda. 

 

3 (Plenária) Considerar a realidade dos diferentes campi na elaboração de políticas de desenvolvimento local e 

regional 

 

4 (Plenária) Reconhecer e valorizar as atividades de representação e relacionamento junto a entidades de classe 

e demais entidades da sociedade civil organizada 

 



 

 

Desafio 7 – Gestão Ambiental 

1 Criação de um órgão estratégico que gerencie as questões ambientais 

2 Promover o licenciamento ambiental em toda a universidade 

3 Promover um programa permanente de educação ambiental (5 R’s) 

4 Desenvolver projetos de engenharia sustentáveis (aproveitamento de água, energias renováveis) (Plenária) 

Considerar aspectos de sustentabilidade e acessibilidade em todos os projetos de engenharia e infraestrutura 

5 Incentivar programas de extensão que promovam a educação ambiental 

6 Licenciamento Ambiental (remover do item 6 até o item 14, pois foram cópias das “palavras-chave”) 

7 Sistema de Gestão Ambiental 

8 Compras e Contratações Sustentáveis 

9 Educação Ambiental 

10 Proteção e Recuperação de Áreas Verdes 

11 Resíduos Sólidos e Logística Reversa 

12 Eficiência Energética  

13 Sustentabilidade Hídrica 

14 Mecanismos de Desenvolvimento Limpo 

 

 

 


