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Desafio 1 – Internacionalização 

 1 Criar plano institucional de apoio às revistas científicas 

 2 Criar Centro de Línguas: 

  - Apoiar o ensino de línguas estrangeiras à comunidade acadêmica 

  - Apoiar o aprendizado da língua portuguesa à estrangeiros 

  - Apoiar traduções de produções institucionais 

  - Incentivar a participação de professores em cursos de línguas e capacitação internacional para 

possibilitar cursos bilíngues 

 3 Fomentar a formação para acreditação de cursos de graduação com dupla diplomação 

 4 Buscar parcerias com entidades privadas no sentido de apoiar experiências profissionais internacionais para 

servidores 

 

Desafio 2 – Educação Inovadora e Transformadora com Excelência Acadêmica 

 1 Fomentar projetos que incentivem a multi, inter e transdisciplinaridade – permitir projetos híbridos e de longo 

prazo 

 2 Promover espaços atrativos de formação continuada – professores e pós-graduandos com ações multi e 

interdisciplinar 

 3 Modernizar a forma de avaliação docente de modo a permitir que cada professor possa contribuir no ensino, 

pesquisa ou extensão, assim a universidade como um todo atinge o objetivo do tripé e não necessariamente cada 

professor individualmente (valorizar os trabalhos de extensão na progressão funcional) 

 

Desafio 3 – Inclusão Social 

1 Regulamentar o uso da casa do estudante para melhor aproveitamento do espaço físico favorecendo a quem 

realmente precisa 

2 Disponibilizar apoio pedagógico para o aluno ingressante (nivelamento) 

3 Formar um núcleo de estágio que concentre oferta, demanda e gerenciamento segundo a legislação pertinente 

4 Incentivar a formação em libras para professores em diferentes área do conhecimento 

5 Desenvolver ações que propiciem a aproximação da UFSM com professore do ensino médio da região com vistas 

a preparação do aluno ingressante 

6 Desburocratizar os processos de concessão de benefícios sócio-econômico e inclusão social para alunos cotistas 

 

 



 

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

1 Fomentar a integração universidade/empresa/sociedade por meio dos grupos de pesquisa, criação de 

empresas juniores 

2 Fomentar a cultura do empreendedorismo em sala de aula 

3 Capacitar os professores para uma cultura empreendedora e inovativa 

4 Ampliar a inserção do aluno no mercado de trabalho durante o curso 

(Plenária) Intensificar a integração ensino/pesquisa/extensão como forma de potencializar a inovação e o 

empreendedorismo 

 

Desafio 5 - Modernização e Desenvolvimento Organizacional 

1 Valorizar a política de extensão 

2 Manualizar processos administrativos (Plenária) Elaborar manuais de rotina sobre processos administrativos ) 

3 Padronizar, sistematizar e criar sistema de protocolo dos documentos entregues nas secretarias acadêmicas 

4 Criar estrutura de correição interna (fiscalizar) (Plenária) Criar uma estrutura de controladoria com o objetivo 

de monitorar, otimizar e racionalizar os processos da instituição. 

5 Implementar treinamento permanente de gestores para exercício de cargo (coordenadores de curso, chefe de 

departamento, secretários, diretores) 

6 Implementar o acompanhamento e o desenvolvimento de competências dos servidores 

(Plenária) Criar uma política de gestão dos laboratórios com caráter institucional, evitando a personificação das 

ações e serviços oferecidos pelos laboratórios 

(Plenária) Melhorar os processos relacionados à logística e mobilidade de alunos e servidores, com vistas a 

agilizar e flexibilizar ações institucionais e/ou de extensão 

(Plenária) Implantar uma política de gestão do espaço físico, que considere princípios de agilidade, 

transparência e eficiência (disponibilizar mapeamento digital da ocupação dos espaços). 

(Plenária) Criar uma estrutura institucional que seja capaz de operacionalizar a promoção e organização de 

eventos. 

Desafio 6 – Desenvolvimento Local, Regional e Nacional 

1 Promover a divulgação das ações/programas/projetos à comunidade (excluir, pois está contemplada na 2) 

2 Criar plataforma web inteligente que busque a integração das ações da UFSM com as demandas da sociedade 

3 Desenvolver programas para atender a vocação regional e as necessidades da sociedade (cursos de gestão 

pública, atendimento ao público, etc.) 

(Plenária) Incentivar a interação entre a universidade e a sociedade, de forma que possam construir juntos os 

projetos de extensão com potencial de desenvolvimento. 

(Plenária) Fomentar ações de extensão envolvendo alunos na oferta de serviços especializados, como forma de 

complementar a formação acadêmica e aumentar o acesso de serviços à comunidade. 

(Plenária) Ampliar o financiamento de projetos de extensão, permitindo a inclusão de recursos de custeio e não 

apenas bolsas 

(Plenária) Desenvolver uma estratégia que facilite a curricularização da extensão pelos departamentos, incluindo 

ações como a descentralização da gestão de recursos financeiros e logísticos (carros) para mobilizar alunos em atividades 

de extensão 



 

Desafio 7 – Gestão Ambiental 

1 Fomentar uma política de educação ambiental em toda a universidade de forma continuada 
2 Implementar a compra sustentável e logística reversa 
3 Promover projetos na área ambiental com o objetivo de se tornarem ações permanentes na UFSM 
(sustentabilidade hídrica: temporizador de torneiras; eficiência energética: temporizador de lâmpadas, redução 
de consumo) 
4 Construir uma estação de tratamento de efluentes (ETE) e adotar um sistema de esgoto na UFSM 

 

   


