MAPA ESTRATÉGICO 2016-2020

RESULTADOS E SOCIEDADE

Autonomia;
Autonomia; Universalidade;
Universalidade; Excelência;
Excelência; Ética
Ética
Sustentabilidade;
Sustentabilidade; Transparência;
Transparência;
Saúde
e
qualidade
de
vida;
Saúde e qualidade de vida;
Trabalho
Trabalho em
em equipe;
equipe; ee Compromisso
Compromisso social
social

Pesquisa

Extensão

Formação
Formação qualificada
qualificada de
de profissionais
profissionais comprometidos
comprometidos com
com aa ética
ética ee
aa cidadania,
cidadania, por
por meio
meio da
da oferta
oferta de
de ensino
ensino presencial
presencial ee aa distância
distância de
de
alta
alta qualidade
qualidade

Produção
Produção de
de conhecimento
conhecimento científico
científico ee tecnológico
tecnológico capaz
capaz promover
promover
o
o desenvolvimento
desenvolvimento sustentável
sustentável da
da sociedade
sociedade em
em nível
nível nacional
nacional ee
internacional
internacional

Promoção
Promoção de
de processos
processos de
de interação
interação entre
entre universidade,
universidade, sociedade
sociedade
ee mercado
mercado

Qualidade da Educação

Sustentabilidade Econômica

Expandir
Expandir aa oferta
oferta de
de vagas,
vagas, ampliar
ampliar o
o número
número de
de novos
novos cursos
cursos de
de
pós-graduação
pós-graduação ee promover
promover aa qualificação
qualificação acadêmico-científica,
acadêmico-científica, aa
fim
fim de
de contribuir
contribuir para
para o
o desenvolvimento
desenvolvimento de
de processos
processos
educacionais
educacionais inovadores
inovadores que
que promovam
promovam o
o aprimoramento
aprimoramento humano
humano
qualificado
qualificado ee aa cidadania
cidadania
Estruturar os
os novos
novos cursos
cursos de
de graduação
graduação por
por meio
meio da
da contratação
contratação
Estruturar
de
de docentes,
docentes, técnicos
técnicos administrativos
administrativos ee construção
construção de
de
infraestrutura
infraestrutura básica,
básica, promovendo
promovendo aa formação
formação de
de pessoas
pessoas
altamente
qualificadas
e
capazes
de
atender
às
necessidades
altamente qualificadas e capazes de atender às necessidades
presentes
presentes ee futuras
futuras da
da sociedade
sociedade

Integrar
Integrar aa Governança
Governança Corporativa
Corporativa de
de TIC
TIC àà Governança
Governança
Corporativa
Corporativa da
da UFLA,
UFLA, aa fim
fim de
de que
que aa TIC
TIC seja
seja implementada
implementada como
como
ativo
ativo estratégico
estratégico para
para contribuir,
contribuir, de
de maneira
maneira eficaz,
eficaz, com
com aa
sustentação
sustentação dos
dos serviços
serviços públicos
públicos providos
providos pela
pela UFLA
UFLA ee com
com aa
viabilização
viabilização de
de novas
novas estratégias
estratégias

Aprimorar
Aprimorar as
as ações
ações destinadas
destinadas ao
ao incentivo
incentivo do
do desenvolvimento
desenvolvimento da
da
propriedade
propriedade intelectual
intelectual ee da
da inovação
inovação tecnológica,
tecnológica, de
de modo
modo aa
contribuir
contribuir para
para o
o crescimento
crescimento social
social ee econômico
econômico do
do país
país

Promover
Promover aa mudança
mudança da
da estrutura
estrutura organizacional
organizacional da
da instituição
instituição aa
fim
fim de
de viabilizar
viabilizar os
os seus
seus objetivos
objetivos ee sua
sua missão
missão ee ainda
ainda garantir
garantir aa
gestão
eficiente
e
eficaz
dos
recursos
públicos
investidos
gestão eficiente e eficaz dos recursos públicos investidos

Ampliar
Ampliar as
as ações
ações de
de extensão
extensão ee cultura
cultura de
de modo
modo aa favorecer
favorecer uma
uma
maior
maior integração
integração entre
entre aa Universidade
Universidade ee aa sociedade
sociedade

Aprimorar
Aprimorar os
os currículo
currículo de
de formação
formação dos
dos cursos
cursos de
de
graduação
graduação com
com inovações
inovações ee aperfeiçoamentos
aperfeiçoamentos
nos
nos projetos
projetos pedagógicos
pedagógicos ee na
na oferta
oferta dos
dos cursos
cursos
Fomentar
Fomentar melhoria
melhoria nos
nos processos
processos de
de ensino
ensino ee
aprendizagem
aprendizagem por
por meio
meio de
de novas
novas metodologias
metodologias
de
ensino,
aperfeiçoamento
do
trabalho
de ensino, aperfeiçoamento do trabalho docente
docente
ee inovação
inovação nos
nos processos
processos avaliativos.
avaliativos.
Promover
Promover ações
ações para
para reduzir
reduzir aa evasão
evasão ee aa
retenção
retenção nos
nos cursos
cursos de
de graduação
graduação
Consolidar
Consolidar os
os cursos
cursos existentes
existentes ee preparar
preparar aa
graduação
graduação para
para novo
novo ciclo
ciclo de
de expansão
expansão
Fomentar
Fomentar programas
programas culturais
culturais em
em parcerias
parcerias com
com
entidades
entidades locais
locais ee reestruturar
reestruturar os
os museus
museus
Promover
Promover cursos
cursos de
de capacitação
capacitação profissional
profissional ee de
de
gestão
gestão pública,
pública, assim
assim como
como aumentar
aumentar as
as vagas
vagas do
do
curso
curso gratuito
gratuito preparatório
preparatório para
para o
o ENEM
ENEM
Consolidar os
os grandes
grandes eventos
eventos anuais
anuais de
de
Consolidar
extensão
extensão
Difundir
Difundir conhecimentos
conhecimentos ee tecnologias
tecnologias àà
sociedade
sociedade ee fomentar
fomentar as
as ações
ações de
de
responsabilidade
responsabilidade social
social
Implementar
Implementar o
o processo
processo de
de gestão
gestão do
do Parque
Parque
Tecnológico
Tecnológico

Ampliação
Ampliação do
do número
número de
de estudantes
estudantes no
no ensino
ensino
de
de pós-graduação
pós-graduação
Implementação
Implementação do
do Sistema
Sistema de
de Gestão
Gestão de
de PPG
PPG
Aumentar
Aumentar as
as relações
relações internacionais
internacionais por
por meio
meio de
de
incentivo
incentivo àà mobilidade
mobilidade ee ampliação
ampliação do
do número
número
de
estudantes
estrangeiros
nos
PPG
da
UFLA
de estudantes estrangeiros nos PPG da UFLA
Implementar
Implementar estratégias
estratégias para
para evolução
evolução dos
dos
índices
índices utilizados
utilizados na
na avaliação
avaliação da
da Capes
Capes
Consolidar
Consolidar ee prover
prover aa manutenção
manutenção de
de
laboratórios
laboratórios multiusuários
multiusuários para
para o
o
desenvolvimento
de
pesquisas
avançadas
desenvolvimento de pesquisas avançadas ee
inovadoras,
inovadoras, aa fim
fim de
de promover
promover aa utilização
utilização do
do
conhecimento
conhecimento científico
científico ee tecnológico,
tecnológico, em
em prol
prol
do
do desenvolvimento
desenvolvimento socioeconômico
socioeconômico
Criar
Criar ee consolidar
consolidar unidades
unidades de
de apoio
apoio estratégico
estratégico
ao
ao ensino,
ensino, pesquisa
pesquisa ee extensão,
extensão, com
com gestão
gestão ee
usos
compartilhados,
a
fim
de
proporcionar
usos compartilhados, a fim de proporcionar
ambiente
adequado
ao
desenvolvimento
ambiente adequado ao desenvolvimento de
de
atividades
atividades multidisciplinares
multidisciplinares
Promover
Promover ações
ações aa fim
fim de
de ampliar
ampliar aa produção
produção
científica
científica em
em periódicos
periódicos de
de alto
alto impacto
impacto
Promover
Promover ações
ações aa fim
fim de
de ampliar
ampliar o
o número
número de
de
acordos,
acordos, parcerias
parcerias ee colaborações
colaborações nacionais
nacionais ee
internacionais
internacionais de
de fomento
fomento público
público ee privado
privado
Promover
Promover ações
ações para
para aumentar
aumentar aa geração
geração de
de
propriedade
propriedade intelectual,
intelectual, aa transferência
transferência de
de
tecnologia
e
o
estímulo
ao
empreendedorismo
tecnologia e o estímulo ao empreendedorismo

Gestão de Pessoas
Aprimorar
Aprimorar o
o atendimento
atendimento individual
individual aos
aos usuários
usuários dos
dos serviços
serviços
prestados
prestados pela
pela PRGDP
PRGDP
Aprimorar
Aprimorar os
os processos
processos de
de informação,
informação, transparência
transparência ee de
de
comunicação
comunicação interna
interna ee externa
externa
Aprimorar
Aprimorar os
os processos
processos ee as
as ações
ações de
de atenção
atenção àà saúde
saúde ocupacional
ocupacional
dos
dos servidores
servidores
Formar
Formar um
um quadro
quadro de
de gestores
gestores técnicos
técnicos qualificados
qualificados aa fim
fim de
de
garantir o
garantir
o desenvolvimento
desenvolvimento ee aa sustentabilidade
sustentabilidade administrativa
administrativa da
da
UFLA,
UFLA, visando
visando ao
ao aprimoramento
aprimoramento dos
dos processos
processos de
de Governança
Governança ee
Gestão
Gestão
Promover
Promover o
o desenvolvimento
desenvolvimento dos
dos servidores
servidores por
por meio
meio do
do
aperfeiçoamento de
aperfeiçoamento
de programas
programas de
de capacitação
capacitação ee de
de qualificação
qualificação

Responsabilidade Social e Ambiental

Aprimorar
Aprimorar as
as políticas
políticas de
de planejamento
planejamento ee gestão
gestão visando
visando aa
promover
promover melhorias
melhorias na
na integração
integração dos
dos processos
processos ee rotinas
rotinas
administrativas
administrativas

Ensino, Pesquisa e Extensão
Reorganizar
Reorganizar ,, simplificar,
simplificar, tornar
tornar mais
mais eficientes
eficientes ee
efetivos
efetivos os
os trabalhos
trabalhos de
de gestão
gestão acadêmica,
acadêmica, o
o
marco
marco regulatório
regulatório ee o
o apoio
apoio àà oferta
oferta dos
dos cursos
cursos
de
de graduação
graduação ee de
de pós-graduação
pós-graduação

PROCESSOS INTERNOS

Ser
Ser referência
referência nacional
nacional ee internacional
internacional como
como universidade
universidade
sócio ee ambientalmente
sócio
ambientalmente correta,
correta, integrada
integrada àà sociedade,
sociedade, como
como
centro
de
excelência
na
produção
acadêmica,
centro de excelência na produção acadêmica, científica,
científica,
tecnológica
e
cultural
tecnológica e cultural

Ensino

Criar
Criar ee consolidar
consolidar cursos
cursos de
de graduação,
graduação, condicionada
condicionada àà avaliação
avaliação
das
das políticas
políticas do
do governo
governo federal,
federal, contribuindo
contribuindo para
para aa geração
geração ee
difusão
difusão de
de conhecimentos
conhecimentos capazes
capazes de
de promover
promover o
o
desenvolvimento
desenvolvimento econômico,
econômico, social
social ee cultural
cultural

APRENDIZAGEM E RECURSOS

VISÃO
VISÃO

Manter
Manter ee promover
promover aa excelência
excelência no
no ensino,
ensino, na
na pesquisa
pesquisa ee na
na
extensão,
extensão, produzindo
produzindo ee disseminando
disseminando o
o conhecimento
conhecimento
científico
e
tecnológico
de
alta
qualidade
na
sociedade,
científico e tecnológico de alta qualidade na sociedade,
contribuindo
contribuindo para
para formação
formação do
do ser
ser humano
humano ee profissional
profissional
criativo,
criativo, competente,
competente, crítico-reflexivo
crítico-reflexivo ee comprometido
comprometido com
com
aa ética
ética para
para uma
uma sociedade
sociedade mais
mais justa
justa ee democrática.
democrática.

VALORES
VALORES

MISSÃO
MISSÃO

Aprovado pelo CIGOV-UFLA em 12/12/2018

Assistência Estudantil

Gestão, Comunicação e Meio ambiente

Aprimorar
Aprimorar ee consolidar
consolidar as
as ações
ações
de
de assistência
assistência estudantil,
estudantil,
ampliando
as
condições
ampliando as condições de
de
permanência
permanência dos
dos estudantes
estudantes na
na
Universidade
Universidade ee viabilizando
viabilizando aa
igualdade
igualdade de
de oportunidades
oportunidades

Aprimorar
Aprimorar os
os processos
processos administrativos
administrativos ee acadêmicos
acadêmicos da
da Instituição
Instituição

Reestruturar
Reestruturar os
os processos
processos de
de
atendimento
atendimento ao
ao usuário
usuário

Aprimorar
Aprimorar o
o programa
programa de
de recuperação
recuperação ee preservação
preservação de
de nascentes
nascentes ee
promover
promover reformas
reformas ee ampliar
ampliar as
as redes
redes de
de água,
água, de
de esgoto
esgoto ee de
de
captação
captação ee reuso
reuso de
de águas
águas pluviais
pluviais
Formalizar,
Formalizar, ampliar
ampliar ee aprimorar
aprimorar o
o gerenciamento
gerenciamento de
de resíduos
resíduos
sólidos
sólidos ee de
de resíduos
resíduos de
de laboratórios,
laboratórios, bem
bem como
como dos
dos processos
processos de
de
reciclagem
do
lixo
comum
e
do
lixo
eletrônico
reciclagem do lixo comum e do lixo eletrônico
Implantar projeto
projeto de
de eficiência
eficiência energética
energética ee instalar
instalar nova
nova rede
rede de
de
Implantar
energia
energia elétrica
elétrica com
com ligação
ligação direta
direta da
da subestação
subestação da
da Cemig
Cemig

Aprimorar
Aprimorar aa gestão,
gestão, o
o controle
controle ee aa
transparência
transparência do
do Programa
Programa
Institucional
de
Bolsas,
Institucional de Bolsas, com
com foco,
foco,
nos
nos resultados
resultados ee no
no crescimento
crescimento
dos
dos discentes
discentes
Ampliar
Ampliar os
os processos
processos ee as
as ações
ações
de
de atenção
atenção àà saúde
saúde dos
dos usuários
usuários
de
serviços
médicos,
de serviços médicos,
odontológicos
odontológicos ee psicológico
psicológico
Desenvolver ações
ações direcionadas
direcionadas às
às
Desenvolver
políticas
políticas de
de Direitos
Direitos Humanos
Humanos
Desenvolver
Desenvolver ações
ações relativas
relativas àà
garantia
garantia da
da Acessibilidade
Acessibilidade na
na UFLA
UFLA
Ampliar
Ampliar aa oferta
oferta de
de serviços
serviços de
de
moradia, alimentação
moradia,
alimentação ee transporte
transporte
interno
interno na
na UFLA
UFLA
Promover
Promover ações
ações de
de incentivo
incentivo ao
ao
esporte
esporte ee lazer
lazer

Infraestrutura Física
Construir
Construir salas
salas de
de aulas
aulas ee laboratórios
laboratórios de
de ensino
ensino ee pesquisa
pesquisa
Construir
Construir estruturas
estruturas administrativas
administrativas aa fim
fim de
de dar
dar suporte
suporte àà
reestruturação
reestruturação ee implementação
implementação de
de cursos
cursos de
de graduação
graduação ee
programas
programas de
de pós-graduação
pós-graduação
Finalizar aa elaboração
elaboração do
do projeto
projeto arquitetônico
arquitetônico do
do Hospital
Hospital
Finalizar
Universitário
Universitário ee terminar
terminar aa Construção
Construção do
do Complexo
Complexo de
de Saúde
Saúde
Construir o
o centro
centro de
de treinamento
treinamento olímpico,
olímpico, o
o novo
novo ginásio
ginásio
Construir
poliesportivo
poliesportivo ee terminar
terminar aa construção
construção de
de Alojamento
Alojamento Estudantil
Estudantil
Ampliar aa estrutura
estrutura física
física destinada
destinada ao
ao atendimento
atendimento àà saúde
saúde da
da
Ampliar
comunidade
comunidade acadêmica
acadêmica
Término
Término da
da construção
construção do
do Parque
Parque Tecnológico
Tecnológico
Término
Término da
da construção
construção do
do prédio
prédio de
de Apoio
Apoio àà Gestão
Gestão
Término
Término da
da construção
construção do
do centro
centro de
de eventos
eventos
Término
Término da
da Construção
Construção do
do prédio
prédio do
do Departamento
Departamento de
de Educação
Educação
Término
Término da
da construção
construção do
do Centro
Centro de
de Coleções/Biodiversidade
Coleções/Biodiversidade
Término
Término da
da Construção
Construção do
do prédio
prédio do
do Laboratório
Laboratório Central
Central de
de
Gerenciamento
Gerenciamento de
de Reagentes
Reagentes
Término
Término da
da Construção
Construção do
do prédio
prédio do
do Laboratório
Laboratório Institucional
Institucional de
de
Formação
Formação Específica
Específica -- LIFE
LIFE
Ampliar
Ampliar aa infraestrutura
infraestrutura da
da Biblioteca
Biblioteca aa fim
fim de
de viabilizar
viabilizar aa expansão
expansão
ee consolidação
consolidação dos
dos cursos
cursos de
de graduação
graduação ee pós-graduação
pós-graduação

Aprimorar
Aprimorar o
o envolvimento
envolvimento da
da alta
alta administração
administração com
com iniciativas
iniciativas de
de
Tecnologia
Tecnologia da
da Informação
Informação ee Comunicações
Comunicações -- TIC
TIC
Monitorar
Monitorar as
as emissões
emissões de
de carbono
carbono pela
pela UFLA
UFLA

Aprimorar
Aprimorar os
os instrumentos
instrumentos jurídicos
jurídicos ee processos
processos relacionados
relacionados ao
ao
desenvolvimento
desenvolvimento das
das ações
ações de
de ciência,
ciência, tecnologia
tecnologia ee inovação
inovação em
em
consonância
consonância com
com aa Lei
Lei 13.243/16
13.243/16
Alavancar
Alavancar aa internacionalização,
internacionalização, por
por meio
meio do
do estabelecimento
estabelecimento de
de
um
um ambiente
ambiente institucional
institucional propício
propício ee que
que tenha
tenha como
como foco
foco o
o
aumento
da
competitividade
com
outras
universidades
que
figuram
aumento da competitividade com outras universidades que figuram
como
como referência
referência no
no cenário
cenário mundial
mundial
Estreitar
Estreitar ee fortalecer
fortalecer aa interação
interação da
da UFLA
UFLA com
com aa sociedade,
sociedade, por
por
meio
meio de
de veículos
veículos internos
internos ee externos
externos de
de comunicação
comunicação
Aprimorar
Aprimorar os
os processos
processos de
de Gestão
Gestão de
de Materiais
Materiais ee Patrimonial
Patrimonial ee os
os
relativos àà preservação
relativos
preservação patrimonial.
patrimonial. Ampliar
Ampliar ee aprimorar
aprimorar o
o sistema
sistema
de
prevenção
e
combate
a
incêndios
de prevenção e combate a incêndios
Estabelecer
Estabelecer política
política de
de mobilidade
mobilidade para
para o
o Câmpus
Câmpus da
da UFLA
UFLA

Infraestrutura de TI e Equipamentos
Aprimoramento
Aprimoramento dos
dos Sistemas
Sistemas de
de Informação
Informação Gerenciais
Gerenciais da
da área
área
meio
meio ee área
área fim
fim
Reestruturação/Ampliação
Reestruturação/Ampliação da
da Infraestrutura
Infraestrutura de
de Rede
Rede ee
Telecomunicações
Telecomunicações
Expansão
Expansão ee Melhoria
Melhoria da
da Infraestrutura
Infraestrutura Física
Física de
de Datacenter
Datacenter ee dos
dos
Equipamentos
Equipamentos de
de Processamento
Processamento ee Armazenamento
Armazenamento de
de Dados
Dados
Aperfeiçoamento
Aperfeiçoamento da
da infraestrutura
infraestrutura de
de segurança
segurança computacional.
computacional.
Expansão
Expansão ee aperfeiçoamento
aperfeiçoamento dos
dos Serviços
Serviços de
de TI,
TI, suporte
suporte ee
atendimento
atendimento ao
ao Usuário
Usuário
Capacitação
Capacitação ee ampliação
ampliação do
do quadro
quadro de
de pessoal
pessoal de
de TI
TI
Término
Término da
da construção
construção do
do novo
novo prédio
prédio para
para aa DGTI
DGTI

