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1 - Missão, Responsabilidade Social e Plano Definir a missão da Universidade, na perspectiva de
de Desenvolvimento Institucional
que ela deverá servir como elemento norteador na
definição de objetivos e na tomada de decisões
estratégicas. Discutir a responsabilidade social da
instituição, destacando os aspectos referentes à
inclusão social, ao desenvolvimento econômico e
social, à defesa do meio ambiente, da memória
cultural, da produção artística e do patrimônio cultural;
bem como as formas de elaboração de seu Plano de
Desenvolvimento Institucional. (Lei 10.861)
2 - Política para o Ensino de Graduação

Discutir as diretrizes e metas para o Ensino de
Graduação, incluídos os procedimentos para estímulo à
produção acadêmica, as bolsas de monitoria, o
acompanhamento de egressos, e demais aspectos
pertinentes.

3 - Política para Pesquisa, Ensino de Pós- Discutir as diretrizes e metas para o Ensino de PósGraduação e Inovação
Graduação, Pesquisa e Inovação, incluídos os
procedimentos para estímulo à produção acadêmica e
científica, as bolsas de pesquisa e de inovação
tecnológica, a aderência dos projetos de pesquisa e dos
produtos de inovação tecnológica com as demandas
das regiões em que são desenvolvidos, a ampliação da
capacidade de converter conhecimento em tecnologia,
a interiorização da pós-graduação, e demais aspectos
pertinentes. (Lei 10.861/PNPG 2011-2020)
4 - Política para Extensão

Discutir as diretrizes e metas para a Extensão, visando
à consolidação da extensão como processo acadêmico
definido, à efetiva integração entre Universidade e
Sociedade, o atendimento das demandas prementes das
comunidades, à ampliação do acesso ao saber, as
bolsas de monitoria, e demais aspectos pertinentes.
(Lei 10.861 e Plano Nacional de Extensão)

5 - Política de Informação e de Comunicação Discutir as diretrizes e metas para a sistematização, e
Social
circulação da informação na Universidade, bem como
a política de Comunicação Social, voltada tanto para o
público interno quanto para o público externo, visando
o compartilhamento com a sociedade o saber e as
informações produzidas pela Universidade.
6 - Política para Carreira Docente e de Discutir as propostas que visam o aperfeiçoamento,
Servidores Técnico-administrativos
desenvolvimento profissional e qualificação das
condições de trabalho dos docentes e técnicosadministrativos. (Lei 10.861)

7 - Política de Gestão: Sustentabilidade Discutir as políticas de gestão, a representatividade de
Financeira, Planejamento e Avaliação
seus órgãos colegiados, a participação dos segmentos
da comunidade universitária nos processos decisórios,
os processos, resultados e eficácia da autoavaliação
institucional e os processos de planejamento
institucional, tendo em vista o significado social da
continuidade dos compromissos na oferta da educação
superior. (Lei 10.861)
8 - Infraestrutura física e informacional

Discutir a infraestrutura física da Universidade,
considerando especialmente, mas não apenas, a
voltada para o desenvolvimento das atividades de
ensino, de pesquisa e biblioteca; bem como a
infraestrutura informacional, que diz respeito aos
sistemas de informação existentes ou necessários à
gestão acadêmica e administrativa da Universidade.

9 - Política de atendimento aos Estudantes: Discutir formas de viabilizar a igualdade de
Acesso, Permanência e Sucesso
oportunidades entre os estudantes e contribuir para a
melhoria do desempenho acadêmico, a partir de
medidas que buscam combater situações de
vulnerabilidade. (PNAES)
10 - Políticas de Ações Afirmativas

Discutir as formas de articulação e promoção de ações
voltadas para a correção e reparação de desigualdades
sociais historicamente instituídas, ampliando seu
espectro democrático ao dar abrigo às diversidades raciais, étnicas, culturais, de gênero, de geração/faixa
etária, de inserção territorial-geográfica, de deficiência
física e outras, no âmbito da Universidade. (PAP 2014)

