Metas e Ações

PDI
PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2016-2021
O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI-UEL) consiste num documento em que se definem
a missão da instituição e as estratégias para atingir suas metas.
Para o planejamento e execução das atividades dos CENTROS DE ESTUDOS, PRÓ-REITORIAS,
ÓRGÃOS e demais Unidades sugere-se a consulta ao Quadro 26 do PDI que trata das METAS E
AÇÕES a serem atingidas no Período 2019-2021.
Metas e Ações Institucionais PDIUEL 2016 – 2021
EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
META I

N°.

AÇÕES PDI

1.

Aprimorar o planejamento institucional, definindo metas de curto, médio e longo
prazo e proceder ao acompanhamento das mesmas, envolvendo a ATI e PróReitorias, por meio do tratamento dos dados padronizados e disponibilizados de
forma eletrônica.

2.

Auto Avaliação Institucional: Elaboração de diretrizes e procedimentos para
avaliação com envolvimento de Unidades, docentes, discentes, técnicoadministrativos e a gestão institucional.

IMPLEMENTAR O
PLANEJAMENTO NA
UEL

EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
META II

IMPLEMENTAR O
DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL

N°.

AÇÕES PDI

1.

Aprimorar e avaliar as políticas de incentivo à inclusão social, ao
desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente e à valorização
da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural.

2.

Aprimorar o Plano de Segurança com a finalidade de se proteger os bens
materiais e humanos.

3.

Viabilizar uma política de atualização e aquisição sistemática de equipamentos.

4.

Propor uma política interna que garanta a valorização, equiparação e
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

5.

Modernizar e Integrar os Sistemas da UEL.

6.

Estreitar as relações entre Universidade e Sociedade.

7.

Consolidar a marca da UEL e divulgar sua missão, visão e valores.

EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS
3.1- Políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão ( dimensão 2);
3.1.1 – Ensino de Graduação
META III

FORTALECER O ENSINO
DE GRADUAÇÃO

N°.

AÇÕES PDI

1.

Promover avaliação e atualização contínua dos projetos pedagógicos dos cursos.

2.

Fortalecer e apoiar as ações do Fórum Permanente das Licenciaturas - FOPE e
do Grupo de Estudos em Práticas de Ensino - GEPE, bem como estimular a
integração entre as licenciaturas e a educação básica.

3.

Aprimorar a identificação de vagas para transferência externa, envolvendo os
colegiados e realizar ampla divulgação através da COPS.

4.

Aprimorar ações visando a flexibilização das matrizes curriculares por meio das
ações de ensino, pesquisa e extensão.

5.

Apoiar e estimular projetos e programas integrados de ensino, pesquisa e
extensão.

6.

Aprimorar a integração entre Centros de Estudos e Órgãos Suplementares.

7.

Aprimorar a definição de atribuições dos Colegiados, NDEs.

8.

Aprimorar as condições de funcionamento do NAC, NEAB, LABTED, CUIA,
quanto ao quadro de pessoal e quanto à definição de suas atribuições e
vinculação institucional.

3.1.2 – Pesquisa e Pós-Graduação
META IV

FORTALECER A
PESQUISA E PÓSGRADUAÇÃO

N°.

AÇÕES PDI

1.

Consolidar a política de incentivo à expansão e à melhoria da rede de pesquisa e
da qualidade dos cursos de pós-graduação, pautada pelo tratamento temático,
transversal e transdisciplinar.

2.

Ampliar a captação de recursos junto às agências de fomento à pesquisa e pósgraduação e fortalecer as parcerias com os órgãos do Governo Estadual e Federal

3.

Consolidar e ampliar os meios institucionais de divulgação do conhecimento.

4.

Manter o crescimento horizontal da Pós-Graduação Stricto Sensu com a
proposição de novos cursos; concomitante ao reforço da verticalização pela
ampliação dos Cursos de Doutorado e pós-doutorado.

5.

Fortalecer a infra-estrutura de apoio administrativo à pesquisa e aos
programas/cursos de pós-graduação e as legislações e procedimentos de pósgraduação.

6.

Implantar a avaliação da qualidade dos cursos de pós-graduação Lato sensu com
a participação dos Colegiados, docentes, estudantes e egressos.

3.1.3 – Extensão
META V

FORTALECER A
EXTENSÃO

N°.

AÇÕES PDI

1.

Consolidar a concepção de extensão como atividade acadêmica, constituindo-se
em parte integrante do processo de formação e produção do conhecimento,
envolvendo docentes e estudantes, alimentando processos de flexibilidade
curricular.

2.

Aprimorar e expandir as ações extensionistas, com ênfase na relação teoria e
prática, na perspectiva de uma relação dialógica entre universidade e sociedade,
como oportunidade de troca de saberes.

3.

Implantar uma política cultural na Universidade com base nos Planos Nacional,
Estadual e Municipal de Cultura e sistematizar a diversidade das práticas de
produção cultural e de difusão científica.

4.

Consolidar a relação da Universidade com a sociedade.

5.

Simplificar o processo de trâmite das ações de extensão.

6.

Integrar as Áreas Temáticas para a formação de Grupos e Linhas de Extensão
afins, para potencializar a obtenção de financiamentos junto às Agências de
Fomento.

7.

Avaliar o trâmite e as ações de Prestação de Serviços, assegurando-lhes o caráter
acadêmico e institucional, registrados em relatórios acadêmicos.

8.

Implementar a oferta de cursos de extensão na modalidade de educação a
distância.

9.

Viabilizar espaço físico para criação do Setor de Atendimento ao público e do
Setor de Arquivo Geral.

3.1.4 – Integração Ensino, Pesquisa e Extensão
META VI

INTEGRAR ENSINO,
PESQUISA E EXTENSÃO

N°.

AÇÕES PDI

1.

Integrar as bases de dados e os sistemas administrativos e acadêmicos,
aprimorando a indissociabilidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão.

2.

Desenvolver ações articuladas entre ensino de graduação e de pós-graduação.

3.

Implementar políticas de graduação, pós-graduação e extensão, considerando a
necessidade de formação multiprofissional e interdisciplinar.

3.2 – Ensino a Distância
META VII

N°.

AÇÕES PDI

1.

Estruturação formal do Núcleo de Educação a Distância da UEL (NEaD-UEL),
com atualização dos seus instrumentos normativos e da normatização
institucional para oferta de cursos a distância nas modalidades de graduação, pósgraduação e extensão, bem como aprimorar a divulgação da produção do NEAD
e os mecanismos administrativos e de recursos humanos envolvidos.

2.

Estabelecer processos internos que envolvem a proposta e execução de projetos
em EAD.

APOIAR O ENSINO A
DISTÂNCIA

3.3 – Políticas de Atendimento aos Discentes
META VIII

N°.

AÇÕES PDI

1.

Incrementar as políticas inclusivas e de acessibilidade.

2.

Aprimorar os sistemas eletrônicos e os canais de comunicação entre a UEL e os
estudantes adequando a capacidade dos equipamentos do portal dos estudantes,
permitindo que relatórios, avaliações e formulários possam ser preenchidos online e o melhor desenvolvimento de atividades de ensino on-line em novos
ambientes de aprendizagem.

3.

Incrementar a política de atualização e aquisição do acervo do sistema de
bibliotecas da UEL para os cursos da Instituição.

4.

Criar novos espaços de convivência para comunidade acadêmica e universitária.

ATENDIMENTO AOS
DISCENTES

3.4 – Comunicação com a sociedade
META IX

APRIMORAR A
RELAÇÃO COM A
SOCIEDADE

N°.

AÇÕES PDI

1.

Aperfeiçoar os modos de acesso às informações institucionais e desenvolver uma
política de comunicação que proporcione a maior interação com a comunidade
interna e externa.

2.

Ampliar vagas no Cursinho Pré-Vestibular da UEL.

3.

Dinamizar mecanismos de aproximação entre o egresso e a Universidade.

4.

Implementar ações no âmbito dos cursos de graduação destinadas a contribuir
para a melhoria da educação básica.

5.

Prestar serviços de cunho acadêmico à sociedade em geral.

6.

Desenvolver políticas de ampliação e consolidação dos cursos de graduação para
atender às necessidades locais e regionais.

7.

Aprimorar a participação dos egressos no seu portal e fornecer aos colegiados
informações que possibilitem a melhoria dos cursos e dos projetos pedagógicos.

8.

Promover a divulgação das decisões institucionais, incluindo os Órgãos
Colegiados, bem como aprimorar o diálogo entre os diversos setores da UEL.

9.

Fortalecer a Rádio UEL FM e a TV UEL.

EIXO 4: Políticas de Gestão
4.1 - Políticas de Pessoal
META X

APRIMORAR POLÍTICA
DE RECURSOS
HUMANOS

N°.

AÇÕES PDI

1.

Recompor o quadro de Servidores.

2.

Implantar Centro de Treinamento e Programa de Qualificação, Capacitação e
Avaliação de Desempenho, buscando a valorização, motivação e participação dos
servidores e docentes.

3.

Adequar a estrutura organizacional e respectivas atribuições da PRORH e
subunidades às suas necessidades.

4.

Implementar políticas de melhoria das condições de trabalho em parceria com o
SEBEC, buscando aprimorar a qualidade de vida dos docentes e dos técnicoadministrativos.

5.

Aprimorar o Processo de Seleção de pessoal da Instituição, inclusive no que diz
respeito à objetividade das informações repassadas aos candidatos.

6.

Aperfeiçoar os Programas Docente Sênior, Pesquisador Visitante e de assistência
a menores aprendizes.

7.

Regulamentar o acesso à classe de professor titular e implementar, no Plano de
Carreira Docente, o acesso à promoção interníveis, bem como aprimorar os
critérios de promoção.

4.2 – Organização e Gestão da Instituição
META XI

IMPLEMENTAR A
POLITICA DE
COMUNICAÇÃO E DE
GESTÃO DOCUMENTAL

N°.

AÇÕES PDI

1.

Implantar uma política estratégica de Gestão da Comunicação e do Marketing,
buscando valorizar a identidade da UEL e incrementar a disseminação de
informações que sensibilizem a sociedade organizada e os formadores de opinião
para a importância da atuação da UEL nos campos do ensino, pesquisa e
extensão.

2.

Instituir uma política de gestão da informação e comunicação da Instituição,
visando aprimorar a integração entre as instâncias acadêmicas e administrativas,
facilitar os processos de busca de informações, tomada de decisão, de avaliação
e planejamento institucional.

3.

Divulgar sistematicamente as informações sobre o desenvolvimento de pesquisas
do interesse de outras instituições, particularmente das que possam melhorar a
competitividade das empresas da região.

4.

Aprimorar a política de gestão documental, elaborando instrumentos que
preservem a memória institucional, que aprimorem o fluxo de informação e que
possibilitem o registro de procedimentos.

5.

Aprimorar a normatização da tramitação de processos e emissão de pareceres
técnicos, bem como possibilitar pleno acesso e consulta via web dos atos
normativos – em especial das resoluções dos conselhos superiores, instruções
normativas e de serviços e atos executivos.

4.3 – Sustentabilidade Financeira
META XII

FORTALECIMENTO DA
POLÍTICA DE
CAPTAÇÃO DE
RECURSOS /
REESTRUTURAÇÃO DA
ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS

N°.

AÇÕES PDI

1.

Aprimorar a captação de recursos de transferências voluntárias e o sistema para
controle orçamentário de convênios, buscando a criação de um banco de projetos,
aprimorando também a articulação visando influenciar na elaboração da LOA e
viabilizar que eventos financiados pelo FAEPE possam ter complementação de
recursos externos.

2.

Reavaliar e aprimorar as estruturas e os procedimentos da captação, execução e
finalização dos convênios, definindo claramente os papeis desempenhados e as
responsabilidades dos participantes.

3.

Realizar a conciliação dos registros de bens patrimoniais da UEL entre sistema
SICOR e SIAF, efetuar a conciliação dos bens registrados nas unidades, otimizar

a alienação de bens inservíveis, bem como adequar-se ao novo MCASP - Manual
de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
4.

Implementar o Sistema de Registro de Preço na aquisição e/ou contratações de
serviços na UEL.

5.

Implementar mecanismos que garantam a pontualidade e exatidão dos
fornecimentos contratados.

6.

Padronizar o sistema de arrecadação da UEL.

7.

Aprimorar a estrutura organizacional da UEL.

EIXO 5: INFRAESTRUTURA FÍSICA
META XIII

MODERNIZAR E
ADEQUAR A
INFRAESTRUTURA
FÍSICA DA UEL

META XIV

IMPLEMENTAR A
POLÍTICA DE
INTERNACIONALIZAÇÃO
DA UEL

N°.

AÇÕES PDI

1.

Melhorias da infraestrutura física a partir de levantamento das demandas
existentes, priorizando as exigidas pelas normas de acessibilidade e que
impactem na avaliação institucional.

2.

Implantação de sistema integrado de informação sobre infraestrutura e
equipamentos.

3.

Ampliar a política socioambiental.

4.

Realizar um levantamento cadastral integral da infraestrutura física da UEL.

5.

Elaborar e implementar um Plano Geral Contra Incêndio e Pânico, que considere
o Campus como um todo, assim como os demais conjuntos edificados fora do
Campus.

6

Elaborar projetos e captar recursos para implantar estrutura e infraestrutura
necessária à ampla mobilidade no campus, inclusive com a utilização de bicicletas
e outros meios não motorizados.

7.

Estudar formas alternativas de produzir energia, visando a economia e a demanda
interna.

8.

Viabilizar uma política de atualização e aquisição sistemática de equipamentos.

N°.

AÇÕES PDI

1.

Adotar a internacionalização como eixo transversal das ações de ensino,
pesquisa e extensão.

2.

Aperfeiçoar mecanismos de incentivo, validação e reconhecimento das atividades
de internacionalização.

3.

Incrementar as atividades de internacionalização “em casa”.

4.

Incrementar as atividades de internacionalização no Exterior.

5.

Dar suporte institucional e integrar as ações de internacionalização, dando-lhes
maior visibilidade.

