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PRINCÍPIOS NORTEADORES DA GESTÃO 
PARA O QUADRIÊNIO 2021-2025

CONSTRUÍNDO COMPROMISSOS

Apresentamos o Plano de Gestão para o quadriênio 2021-2025. O Plano articula 
a gestão cotidiana ao planejamento institucional de médio e longo prazo; funda-
menta o monitoramento e avaliações institucionais continuadas e coletivas; po-
tencializa sequencialidade, cumulatividade e integração de ações, setores e políti-
cas institucionais; e dinamiza uma cultura institucional que estimula a partici-
pação, a criatividade e a inovação institucional.

O Plano aposta na construção de compromissos, envolvendo a gestão e a comu-
nidade acadêmica, fundamentando um clima organizacional de escuta e respeito 
mútuo, buscando expectativas e motivações compartilhadas. A construção e a 
pactuação de compromissos se revelam ainda mais significativa em uma Univer-
sidade com dez anos de implantação, que está afirmando passo a passo sua con-
solidação institucional, profundamente marcada por uma ampla diversidade em 
sua comunidade acadêmica, considerando-se a pluralidade nacional, regional, 
étnica, racial, de gênero, geração e classe social. Comprometer-se é, assim, tecer 
potencialidades, gerar vínculos e aprendizagens coletivas, afirmar pactuações. 
Construir compromissos, permite assim, transcender um cenário – indesejável – 
marcado por tensões e conflitos desnecessários e que poderiam paralisar a 
gestão institucional e desmotivar a comunidade acadêmica.
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Construir compromissos envolve afirmar consensos, reconhecendo e valorizan-
do a diversidade/pluralidade enquanto fundamento de potencialidades/forças e 
da própria identidade da UNILAB. Assim, tornar ativa essa diversidade/plurali-
dade é tão importante quanto promover consensos e pactuações de larga escala, 
integrando a comunidade acadêmica e gerando construções institucionais com 
alicerce sólido. Construir compromissos significa afirmar uma gestão que se 
compromete com o diálogo, evitando fragmentações e tensões desnecessárias, 
formando decisões que carreiam sentidos e objetivos partilhados, essenciais à 
consolidação e ao desenvolvimento da Universidade.

Nesse sentido, os COMPROMISSOS enfrentam desafios institucionais, afir-
mam vetores de atuação, princípios e valores que guiam a gestão, assim como 
estratégias para alcançar o que se deseja.

COMPROMISSOS

- Afirmar uma GESTÃO DEMOCRÁTICA: manter diálogo constante com a 
comunidade acadêmica; fortalecer as instâncias deliberativas institucionais; valo-
rizar e respeitar a diversidade/pluralidade social; promover a, valorização insti-
tucional e profissional dos servidores; constituir um ambiente/clima organizacio-
nal saudável; respeitar as decisões da comunidade acadêmica; efetivar uma 
gestão transparente.

- Instituir uma GESTÃO DA DIVERSIDADE: instituir uma gestão que expres-
se, em sua composição e em sua dinâmica cotidiana a diversidade/pluralidade 
que compõe a UNILAB, considerando-se a comunidade acadêmica, as socie-
dades e os territórios que a compõem; promover interlocuções entre os conhe-
cimentos científicos e outros conhecimentos, considerando cosmologias, episte-
mologias, teorias e práticas variadas, que atravessam e constituem a UNILAB; 
potencializar interlocuções e entrelaçamentos entre múltiplas línguas, sociabili-
dades, povos e culturas que compõem a UNILAB; afirmar a arte e a cultura 
como patrimônio inestimável à Universidade e à sociedade, potencializando 
interlocuções, intercâmbios, performances e dinâmicas estéticas, ampliando a 
difusão e fruição artísticocultural.
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- Promover a CONSOLIDAÇÃO INSTITUCIONAL: implantar o Estatuto 
(consolidar as estruturas, setores e dinâmicas institucionais); formular, executar, 
integrar e avaliar as políticas institucionais; afirmar a sustentabilidade institucion-
al, considerando dimensões ambientais, orçamentário-financeiras, de infraestru-
tura física e de recursos humanos, e ações que impactam a sociedade.

- Efetivar a INTERIORIZAÇÃO: uma gestão que amplia a interiorização, com 
foco prioritário, inicialmente, na Região do Maciço de Baturité e no Recôncavo 
Baiano, formulando e executando políticas institucionais que permitam à Univer-
sidade: fomentar/apoiar articulações e parcerias com sociedades civis e políticas 
locais/regionais; inserir-se de modo cotidiano e capilarizado nas regiões, consid-
erando ações de ensino, pesquisa e extensão; promover a inserção social e 
profissional de discentes, servidores e egressos; apoiar/participar da geração de 
alternativas ao desenvolvimento socioeconômico e do fortalecimento de siste-
mas, equipamentos e políticas públicas locais.

- Manter e ampliar a INTERNACIONALIZAÇÃO: uma gestão que fortalece e 
amplia a internacionalização, com foco prioritário nos demais países que com-
põem a UNILAB formulando e executando políticas institucionais que permitam 
à Universidade: constituir uma efetiva política de internacionalização; manter e 
ampliar a presença de discentes de graduação e pós-graduação internacionais; 
fomentar/apoiar articulações e parcerias com sociedades civis e políticas nesses 
países; promover o intercâmbio de discentes e servidores e a inserção social e 
profissional de egressos; apoiar/participar da geração de alternativas ao desen-
volvimento socioeconômico e o fortalecimento de sistemas, equipamentos e 
políticas públicas nesses países; fomentar a construção e difusão de conhecimen-
tos, inovações e tecnologias.

Dinamizar a INTEGRAÇÃO: promover a integração interna da comunidade 
acadêmica; fortalecer a presença, a comunicação, o diálogo e a articulação com 
sociedades civis e políticas, empresas, instituições e órgãos públicos; afirmar a 
inclusão em múltiplas dimensões e escalas, internamente e nas ações que impac-
tam a sociedade; dinamizar a interculturalidade; fortalecer as políticas afirmativas 
e de assistência estudantil.
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Como resultado desses COMPROMISSOS, espera-se constituir uma 
UNILAB com maior valor social, ampliando impactos e efeitos extensionistas, 
educacionais, de pesquisa, produção científica, desenvolvimento tecnológico e 
inovação; mais presente socialmente, com atuação capilarizada, aberta à so-
ciedade civil e política, com capacidade de comunicação social e capaz de am-
pliar ações conjuntas, parcerias e articulações.

O Plano de Gestão foi gerado através da escuta à Comunidade Acadêmica e 
setores e órgãos institucionais, das vivências na Universidade e da experiência 
de gestão. Cabe destacar que o Plano está aberto à consolidação, durante a 
Campanha Eleitoral, revelando o necessário equilíbrio entre decisões consoli-
dadas e um caráter dinâmico e processual que acompanha todo planejamento.

1 INTERNACIONALIZAÇÃO

1.1 Internacionalização no Ensino

- Incentivar o desenvolvimento permanente de projetos de ensino integrados a 
pesquisa e extensão;
- Fortalecer as relações entre a UNILAB e instituições nacionais e internacionais;
- Definir e implementar as diretrizes de internacionalização da UNILAB, incluin-
do a internacionalização de currículos;
- Criar setor para o acompanhamento das ações dos Estágios Curriculares de 
modo a ampliar e fortalecer a parceria com a Proinster.

1.2 Internacionalização na Pesquisa

- Desenvolver uma Rede de Pesquisa internacional com instituições e órgãos dos
países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), a fim de criar 
um plano de trabalho para fortalecimento de ações estratégicas de pesquisa e 
Pós-Graduação;
- Mapear os órgãos e instituições internacionais de fomento, estabelecendo par-
cerias e convênios para formação de ações de financiamento da Pesquisa (ini-
ciação científica) e da Pós-Graduação (Bolsas de Mestrado);
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- Expandir os cursos de Especializações existentes na UNILAB para os países
parceiros, por meio da abertura de novas turmas (com vagas totalmente desti-
nadas para as nações estrangeiras ou vagas mescladas entre brasileiros e 
estrangeiros);

- Realizar o levantamento das principais temáticas dos grupos de pesquisa da 
UNILAB já existentes, que possibilitem a colaboração de pesquisadores 
estrangeiros, considerando-se as expertises dos sujeitos envolvidos;

- Criar Revistas Científicas, em parceria com instituições estrangeiras, a fim de
promover a relação entre as universidades e os seus pesquisadores;

- Realizar ações estratégicas articuladas entre a PROPPG e PROINST para o
desenvolvimento de projetos para o mapeamento e acompanhamento dos estu-
dantes egressos dos Programas de Pós-Graduação da UNILAB;

- Articular ações para a criação do Comitê Internacional de Pesquisa e 
Pós-Graduação dos países integrantes da Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa (CPLP);

- Criar cursos de Especializações, em parceria com universidades estrangeiras, 
a partir de financiamentos compartilhados, desenvolvendo um plano de cresci-
mento da pósgraduação Lato Sensu na modalidade de Educação à Distância 
(EaD) entre as instituições envolvidas;

- Desenvolver debates institucionais para a formação de Cursos de Pós-Graduação 
Stricto Sensu, em parceria com universidades estrangeiras, utilizando-se as ex-
pertises dos pesquisadores da UNILAB e das demais instituições para a for-
mação de mestrados e doutorados em Associação e/ou em Rede;

- Promover a realização de Editais Temáticos, com o formato de financiamento
compartilhado (órgão estrangeiro e UNILAB), para o desenvolvimento de pro-
jetos de pesquisa de iniciação científica e projetos de pós-graduação;
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- Realizar Editais para Professores Visitantes e Professores Visitantes Es-
trangeiros, conforme a legislação vigente e os regramentos internos da 
UNILAB, possibilitando a troca de experiências e de expertises de pesquisa e 
pós-graduação;

- Levantar possíveis fontes de financiamento internacional para a criação, melho-
ria e manutenção de laboratórios de pesquisa na UNILAB;

- Incentivar a participação de candidatos estrangeiros nos processos de seleção 
dos programas de pós-graduação da UNILAB, por meio da realização das 
provas nos países parceiros;

- Promover a formação do Programa de Incentivo à Financiamento de Pesquisas 
em Cooperação (PIFPC), em parceria com universidades internacionais, para o 
fomento de pesquisas (iniciação científica e pós-graduação) na UNILAB e nas 
instituições parceiras;

- Desenvolver Seminários e Eventos para a formação da Rede Internacional de
Pesquisa e Pós-Graduação (RPP), constituída por universidades de países inte-
grantes da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)

- Possibilitar ações de mobilidade de estudantes dos Programas de Iniciação 
Científica e Programas de Pós-Graduação para a realização de intercâmbios 
institucionais;

1.3 Internacionalização na Extensão

- Propor ações colaborativas entre os países lusófonos, visando atender públicos
diversos das comunidades dos países parceiros e das comunidades do entorno 
da UNILAB Ceará e Bahia;

- Construir e consolidar o Centro Cultural da UNILAB como espaço da cultura 
afrolusófona.
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- Contribuir para com o processo Seletivo de Estudantes Estrangeiros (PSEE) 
via ações compartilhadas com a PROINST e PROPAE;

- Ampliar o número de estudantes internacionais na UNILAB e apoio à per-
manência;

- Reorganizar e fortalecer o processo seletivo na Proinster, criando um banco de 
dados de alunos aprovados facilitando uma segunda chamada do processo sele-
tivo.

- Estimular a cooperação internacional para ações de mobilidade discente;

- Ampliar e aprimorar o acompanhamento estudantil, a partir de uma ação con-
tínua com a Polícia Federal;

- Implementar o acompanhamento de egressos internacionais;

- Criar Programa Específico de Assistência Estudantil para estudantes 
estrangeiros;

- Criar Projeto Piloto de Estágio Internacional voltado à realização de estágios
curriculares que possam ser cumpridos pelos/as estudantes internacionais em 
seus países de origem;

- Fortalecer os Núcleos de Línguas Estrangeiras da UNILAB (NucLi e NuLiM) 
que permitam aos/as estudantes a fluência junto a outros idiomas.

1.4 Internacionalização para os Discentes
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- Criar ações voltadas ao intercâmbio docente entre a UNILAB e os países alvo 
da cooperação solidária;

- Estimular a cooperação internacional para ações de docentes;

- Fortalecer os Núcleos de Línguas Estrangeiras da UNILAB (NucLi e NuLiM) 
que permitam aos/as docentes a fluência junto a outros idiomas;

- Dar continuidade na execução do Encontro Internacional de Educação Espe-
cial da perspectiva da Educação Inclusiva da UNILAB buscando fortalecer a 
relação institucional entre os países da Comunidade dos Países de Língua Portu-
guesa (CPLP) no âmbito da formação docente.

- Estimular a cooperação internacional para ações de mobilidade de TAEs;

- Sintonizar as ações institucionais entre Proinster, as demais Pró-Reitorias, Insti-
tutos Acadêmicos e as relações entre os campi (Ceará e Bahia);

- Fortalecer os Núcleos de Línguas Estrangeiras da UNILAB (NucLi e NuLiM) 
que permitam aos/as TAEs a fluência junto a outros idiomas.

1.5 Internacionalização para os Docentes

2 INTEGRAÇÃO

2.1 Integração no Ensino

- Incentivar o desenvolvimento permanente de projetos de ensino integrados à 
pesquisa e extensão;
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- Ampliar as políticas de minimização da evasão e repetência discente com a 
criação do Laboratório Malungo (projetos de ensino solidário);

- Fortalecer o intercâmbio de estudantes com outras instituições nacionais e 
internacionais;

- Criar banco de talento estudantil voltado à ampliação das oportunidades de 
realização de estágios;

- Avaliar qualitativamente os fenômenos de retenção e evasão, dando subsídios 
para uma melhor atuação dos programas de atendimento, suporte e permanên-
cias dos/as acadêmicos/as, aproximando ainda mais Prograd, Propae e Proinst;

- Criar Política de Ações Afirmativas no âmbito da Graduação.

2.2 Integração na Pesquisa

- Desenvolver uma agenda com os principais agentes públicos municipais, estad-
uais e federais, possibilitando a prospecção de oportunidades financeiras ou 
estruturais para a realização de atividades de pesquisa e pós-graduação no 
Ceará e na Bahia;

- Desenvolver política institucional de ações conjuntas entre Pró-Reitorias com 
o propósito de arrecadar recursos ou parcerias para as atividades de Pesquisa da 
UNILAB;

- Desenvolver ações conjuntas com outras universidades do Ceará e da Bahia, a 
fim de formar parcerias entre os docentes para a criação de novos Programas 
de Pós- Graduação em Associação e/ou em Rede entre as instituições envolvi-
das;

- Desenvolver uma agenda com os Institutos da UNILAB (Direções, Coorde-
nações e representantes técnicos e discentes), a fim de determinar as principais 
prioridades para o desenvolvimento da pesquisa no âmbito institucional;
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- Proporcionar uma agenda integrada entre as Pró-Reitorias acadêmicas, a fim 
de que estas possam traçar planos e metas para o desenvolvimento de ativi-
dades de pesquisa;

- Captar recursos de agentes públicos e privados para o fomento de pesquisas 
no âmbito da UNILAB;

- Criar o Centro de Inovação Tecnológica e Negócios da UNILAB, a fim de for-
talecer a relação da universidade com agentes públicos locais, regionais e nacio-
nais, fundamentada em políticas públicas de inclusão social e produtiva nos ter-
ritórios;

- Captar recursos para o fomento na pesquisa, por meio de ações com parlamen-
tares do Ceará e da Bahia;

- Criar cursos de Especialização, em parceria com universidades estrangeiras, a 
partir de financiamentos compartilhados, desenvolvendo um plano de cresci-
mento da pósgraduação Lato Sensu na modalidade de Educação à Distância 
(EaD) entre as instituições envolvidas;

- Fazer articulações institucionais para criação de Programas de Pós-Graduação 
Stricto Sensu, preferencialmente com sede na Bahia, promovendo o crescimen-
to organizado da Pós-Graduação no Campus dos Malês, podendo ter docentes 
do Ceará ou ter Associação ou Rede com outras universidades baianas e/ou 
internacionais;

- Fazer articulações institucionais para criação de Programas de Pós-Graduação 
Stricto Sensu, preferencialmente com sede no Ceará, promovendo o cresci-
mento organizado da Pós-Graduação no Campus dos Malês, mas com a pre-
sença de docentes do Ceará, integrandos os campis nas atividades de pesquisa 
e pós-graduação;
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- Criar cotas de ações afirmativas para o Programa Institucional de Bolsas de Ini-
ciação Científica;

- Criar Política de Ações Afirmativas no âmbito da Pós-graduação.

2.3 Integração na Extensão

- Criar um plano estratégico institucional com objetivo de realizar ações curricu-
larizadas de extensão para contemplar a resolução n°07/2028/CNE/MEC;

- Criar cotas de ações afirmativas para o Programa Institucional de Bolsas de Ex-
tensão, Arte e Cultura;

- Fortalecer os vínculos comunitários entre os alunos internacionais e locais com 
a comunidade local.

2.4 Integração para os Discentes

- Fortalecer a Coordenação de Direitos Humanos;

- Criar o Núcleo de Inclusão e Acessibilidade;

- Criar políticas de promoção à acessibilidade, saúde, segurança e qualidade de 
vida dos discentes;

- Atualizar os valores dos auxílios da Assistência Estudantil;

- Ampliar os Auxílios da Assistência Estudantil;

- Manter o Auxílio Inclusão Digital;

- Criar o Fórum Permanente de Assistência Estudantil para avaliar as ações 
desenvolvidas no âmbito da Assistência Estudantil com representantes dis-
centes, técnicos(as) e docentes;
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- Criar o Orçamento Participativo da Assistência Estudantil para decidir sobre o 
uso de parte dos investimentos em Assistência Estudantil;

- Ampliar os espaços de controle social da Assistência Estudantil;

- Ampliar as ações de transparência da Assistência Estudantil;

- Criar a política de acompanhamento pedagógico dos/as estudantes beneficiári-
os do PAES;

- Criar Edital Específico para seleção de bolsistas para desenvolvimento de 
ações de integração entre estudantes brasileiros e estrangeiros no âmbito do 
Observatório da Vida Estudantil (Observe);

- Desenvolver levantamentos sobre o perfil das estudantes sobre gestação, 
filhos/as, amamentação;

- Aperfeiçoar as atividades de acolhimento, acompanhamento e integração de 
estudantes estrangeiros;

- Ampliar os espaços de promoção de saúde no âmbito da UNILAB em articu-
lação com os cursos de graduação da Universidade;

- Criar espaços coletivos de promoção de saúde em diálogos com os saberes 
indígenas, quilombolas, ciganos, étnicos de estudantes estrangeiros(as) e dos 
povos e comunidades tradicionais;

- Produzir diversidade cultural do cardápio dos Restaurantes Universitários em 
diálogo com os saberes indígenas, quilombolas, ciganos, étnicos de estudantes
estrangeiros(as) e dos povos e comunidades tradicionais;

- Ampliar o atendimento em Saúde Mental para estudantes;
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- Construir coletivamente espaços de acolhimento de sofrimento psíquico para
estudantes em diálogo com as coordenações de graduação;

- Ampliar o diálogo e as parcerias da região do Maciço de Baturité/CE e da 
região do Recôncavo Baiano/BA;

- Ampliar e diversificar os espaços e equipamentos de esporte e lazer na univer-
sidade;

- Elaborar protocolos institucionais de combate ao racismo, à xenofobia, ao sexis-
mo/machismo, à homofobia e outras formas de intolerância no âmbito da 
UNILAB;

- Reestruturar ambientes físicos da UNILAB com foco na acessibilidade;

- Criar indicadores e fluxos da política de permanência com as políticas afirmativas.

2.5 Integração para os Docentes

- Desenvolver a carreira docente, implementando um protocolo no SIGAA de 
acompanhamento para a progressão.

- Promover a acessibilidade, saúde, segurança e qualidade de vida do/a docente;

- Estimular a qualificação dos/as docentes da universidade através de formaçã 
continuada relacionada à pedagogia universitária;

- Proporcionar o uso de novas tecnologias de modo a ampliar, fortalecer e modernizar 
ações didático-pedagógicas dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC);
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- Propor o Fórum dos Cursos de Graduação (FCGrad), proporcionando maior
integração e articulação dentro dos campi e entre os campi;

- Potencializar o Fórum das Licenciaturas – evento voltado ao debate entre a 
UNILAB e as Secretarias Municipais de Educação do Maciço do Baturité;

- Criar o Programa de Desenvolvimento de Inovação Tecnológica da UNILAB, 
possibilitando a integração institucional com órgãos de fomento, facilitando o 
estímulo a projetos de pesquisa dos docentes da nossa instituição.

2.6 Integração para os Técnicos Administrativos em Educação (TAEs)

- Criar ou revisar e implementar políticas de ingresso de pessoal ouvindo a cate-
goria;

- Desenvolver as carreiras de técnicos administrativos em educação;

- Melhorar a eficiência administrativa;

- Promover a acessibilidade, saúde, segurança e qualidade de vida dos TAEs;

- Melhorar e valorizar a unidade de gestão de pessoas;

- Desenvolver políticas e buscar recursos para estimular a formação e per-
manência do quadro efetivo de TAEs através de ações para a qualificação e am-
pliação dos/as mesmos;

- Melhorar o suporte às secretarias acadêmicas, tendo as condições de um fu 
cionamento qualificado e potencializando os cursos de graduação;
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- Desenvolver uma Política institucional integrada para a capacitação dos TAEs da 
UNILAB, por meio da articulação institucional para incentivar a criação de 
cursos de especialização e destinar vagas nos Editais de Seleção dos Programas 
de Pós-Graduação existentes para a categoria;

- Dar suporte necessário para a criação (e continuação das atividades) de um 
Mestrado Acadêmico e/ou Mestrado profissional, com algumas vagas destinadas 
para os técnicos da UNILAB, com ênfase na melhoria da qualidade do serviço 
público na esfera regional (servidores dos municípios e do estado) e internacion-
al (servidores de órgãos governamentais dos países parceiros);

3 INTERIORIZAÇÃO

3.1 Interiorização no Ensino

- Fortalecer as relações entre a UNILAB e os atores locais relevantes para o 
desenvolvimento acadêmico das regiões do Maciço de Baturité (CE) e de São 
Francisco do Conde (BA);

- Proporcionar uma educação inclusiva e cidadã.

3.2 Interiorização na Pesquisa

- Expandir os Cursos de Especializações existentes para polos novos Polos na 
Região do Maciço de Baturité (CE) e na Região de São Francisco do Conde (BA);

- Fazer parcerias e convênios com órgãos públicos para o fortalecimento de 
ações de pesquisa e desenvolvimento regional;
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- Captar recursos para o desenvolvimento de Editais temáticos para solução de
problemas de cunho regional, possibilitando o fomento de pesquisas na iniciação 
científica e na pós-graduação voltados para assuntos dos municípios;

- Fazer um mapeamento das principais necessidades que a UNILAB pode 
atender junto aos municípios do Ceará e da Bahia, por meio de Fóruns, Encon-
tros, Ciclo de Debates ou Conferências e, a partir disso, traçar um plano de 
ação para criação de ações de pesquisa e pós-graduação;

- Fazer um modelo de Gestão Participativa e Itinerante, em que os gestores da 
UNILAB irão escutar as demandas dos gestores dos Municípios, proporcionan-
do um alinhamento institucional e possibilitando traçar estratégias eficazes para 
a interiorização;

- Desenvolver análise do potencial produtivo das regiões em que a UNILAB está 
situada no Ceará e na Bahia, a fim de possibilitar subsídios técnicos para a 
criação, construção e implementação do Parque Tecnológico da UNILAB;

- Articular junto aos Institutos da UNILAB a criação de Cursos de Especializações, 
a partir das demandas dos municípios;

- Desenvolver um Edital temático para projetos de Pesquisa de Iniciação Científi-
ca com foco no Desenvolvimento Regional no Ceará e na Bahia, possibilitando o 
estímulo à pesquisas de cunho científico com foco em soluções de problemas dos 
municípios;

- Captar, com o auxílio de agentes públicos municipais e estaduais, recursos para 
a criação do Parque Tecnológico da UNILAB;
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- Criar o Centro de Inovação Tecnológica e Negócios da UNILAB, no Ceará, 
para o desenvolvimento de ações estratégicas para pesquisa e inovação;

- Articular ações para a criação do Parque tecnológico da UNILAB, potencializan-
do o desenvolvimento da pesquisa e da pós-graduação em comum alinhamento 
com o Desenvolvimento Regional.

- Desenvolver ações estratégicas para o desenvolvimento de acompanhamento 
dos estudantes egressos da Pós-graduação da UNILAB;

- Debater com a comunidade acadêmica a possibilidade de formação de novos 
cursos, atendendo às necessidades das Regiões do Maciço de Baturité (CE) e 
Região do São Francisco do Conde (BA);

- Participar das tomadas de decisão para planejamento estratégico de cresci-
mento territorial dos municípios próximos à UNILAB.

3.3 Interiorização na Extensão

- Fortalecer as relações entre a UNILAB e os atores locais relevantes para o 
desenvolvimento social e cultural das regiões do Maciço de Baturité (CE) e de 
São Francisco do Conde (BA);

- Criar ações extensionistas para que a UNILAB possa realizar com objetivo de
contribuir substancialmente com as cidades em seu entorno no contexto social 
e do meio ambiente;

- Executar ações que contribuem para os 17 objetivos do desenvolvimento sus-
tentável que compõem a Agenda ONU 2030;
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- Ampliar as ações de arte e cultura junto aos municípios onde a UNILAB está 
inserida (Bahia e Ceará);

-  Definir e implementar as diretrizes de extensão com foco na interiorização da 
UNILAB.

3.4 Interiorização para os Discentes

- Estimular a cooperação regional e nacional para ações de mobilidade discente;

- Articular ações para maior integração de estudantes no cotidiano das cidades 
junto com as prefeituras e organizações não-governamentais das cidades do 
Maciço de Baturité (CE) e do Recôncavo Baiano (BA).

- Criar Política de Ações Afirmativas no âmbito da graduação.

3.5 Interiorização para os Docentes

- Estimular a cooperação regional e nacional para ações de mobilidade docente.

3.6 Interiorização para os Técnicos Administrativos em Educação (TAEs)

- Estimular a cooperação regional e nacional para ações de mobilidade dos TAEs;

- Criar novos cursos a partir da demanda do conselho de integração comunitária.
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4 INFRAESTRUTURA

- Zelar pela conservação sadia dos prédios e instalações;

- Implantar o Hospital Polo do Maciço de Baturité adjunto à UNILAB;

- Funcionar adequadamente todos os Restaurantes Universitários na Bahia e no Ceará;

- Planejar adequadamente e com acessibilidade o uso dos transportes (inter-
campi e oficial) com consulta à comunidade acadêmica;

- Revisar a infraestrutura da UNILAB para melhorar a acessibilidade arquitetôni-
ca levando em consideração a base da bioconstrução;

- Construir a infraestrutura para o Datacenter da UNILAB;

- Concretizar a construção dos prédios da residência universitária;

- Contratar analistas para a liberação do uso da residência universitária;

- Criar a Editora da UNILAB;

- Criar bicicletário para uso da comunidade acadêmica;

- Construir pavilhões com gabinetes de professores nos Campi de Auroras e de
Palmares;

- Construir a Biblioteca Central da UNILAB e ampliar o acervo;

- Construir o Ginásio Poliesportivo da UNILAB;
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- Construir de sala de equipamentos (aproximadamente 36,04m²), gerenciada 
pelo centro de operação de rede;

- Criar laboratório de prática de ensino, com acesso livre para discentes;

- Criar áreas com maiores concentrações de tomadas elétricas e acesso à internet.

5 GESTÃO SUPERIOR

- Melhorar a eficiência administrativa;

- Proporcionar gestão participativa entre servidores, sindicatos e demais agentes 
da sociedade;

- Instituir política de desenvolvimento de coleções com planejamento anual para
aquisição e renovação dos acervos tanto no formato do livro físico como do livro
eletrônico (no caso os e-books);

- Garantir de forma institucional políticas de ingresso e permanência de estu-
dantes negros, indígenas e quilombolas;

- Articular junto ao Governo federal a liberação de código de vaga docente, de 
técnicos administrativos em educação e de funções gratificadas (CD, FG e FCC);

- Articular junto às instâncias cabíveis a criação do curso de medicina na Bahia e 
no Ceará;

- Articular junto às instâncias cabíveis a criação da Rádio Educativa e da Tv 
UNILAB;
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- Articular junto às instâncias cabíveis a criação do Museu Afro-Indígena Brasileiro 
do Maciço de Baturité (CE) e do Recôncavo Baiano (BA);

- Captar recursos para a execução das obras na Bahia e no Ceará;

- Articular junto às instâncias cabíveis a construção da cidade universitária com 
moradia discente e docente;

- Articular junto às organizações não-governamentais (Ongs) e empresas a 
doação de recursos que poderão ser abatidos no Imposto de renda;

- Ampliar e fortalecer os órgãos complementares e suplementares da UNILAB;

- Ampliar e fortalecer a Educação a Distância na UNILAB;

- Criar e aplicar novo Plano de Transformação Digital;

- Implantar todos os módulos do sistema integrado de gestão necessários às 
regras do negócio da UNILAB;

- Articular a reposição de cargos de TI através de Concurso Público Regional;

- Implantar políticas de Tecnologia da Informação;

- Criar e aplicar um novo Plano de Dados Abertos;

-  Ampliar e fortalecer a gestão de resultados.
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ROQUEECLAUDIA

ROQUE&CLÁUDIA 

ROQUEECLAUDIA

Acompanhe nossa campanha
nas redes socias

VEM COM A GENTE
FAZER + PELA UNILAB


