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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

RESOLUÇÃO CONAD/UNILAB Nº 03/2021, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021

  
Aprova o Relatório de A�vidades do Grupo
Mul�disciplinar de Elaboração do PDI
UNILAB 2022-2026.

 

O CONSELHO ADMINISTRATIVO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 5ª sessão ordinária, realizada no dia
25 de outubro de 2021, considerando o processo nº 23282.407432/2020-86,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Aprovar o Relatório de A�vidades do Grupo Mul�disciplinar de Elaboração do PDI
UNILAB 2022-2026.

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 1º de novembro de 2021.

 

 

CLÁUDIA RAMOS CARIOCA

Vice-Reitora no exercício da Presidência do Conselho Administra�vo

 
 

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, PRESIDENTE DO CONSELHO
ADMINISTRATIVO, SUBSTITUTO(A), em 19/11/2021, às 22:48, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0367697 e
o código CRC FAC6ED3D.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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ANEXO I À RESOLUÇÃO CONAD Nº 03/2021, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO GRUPO MULTIDISCIPLINAR DE ELABORAÇÃO DO

 PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI) 2022-2026 DA UNILAB

 

 

    O presente relatório tem como obje�vo apresentar as etapas e os tópicos elaborados até a presente
data quanto ao Plano de Desenvolvimento Ins�tucional (PDI) da Unilab para o quinquênio de 2022 a
2026.

       Com base na PROPOSTA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI
(2022-2026) apresentada pela Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN), por meio do processo SEI
23282.400900/2020-91, aprovada pela Resolução CONAD 05/2020, os trabalhos de construção do PDI
foram iniciados em 24/07/2020, com a designação dos membros do Grupo Mul�disciplinar que vem
atuando junto à Coordenação de Planejamento (COPLAN) nas etapas de construção do referido
Plano (Portarias da Reitoria: 305/2020, 026/2021, 119/2021, 131/2021 e 206/2021).

    O referido Grupo Mul�disciplinar de Trabalho teve sua composição organizada pelo Gabinete da
Reitoria sendo composto pelos seguintes segmentos: ocupantes de cargos de gestão, docentes do Ceará
e Bahia, representantes TAEs do Ceará e Bahia, discentes do Ceará e Bahia e representantes da
comunidade externa dos municípios de São Francisco do Conde, Acarapé e Redenção.

    Com a aprovação da metodologia de trabalho e nomeação do grupo mul�disciplinar, apresenta-se a
seguir, o detalhamento das etapas realizadas:

 

ETAPA 1: SENSIBILIZAÇÃO E FORMAÇÃO

 

     Em uma parceria da Superintendência de Gestão de Pessoas (SGP) com a PROPLAN, foi promovida a
capacitação de um grupo de 21 pessoas, indicadas pela Administração Superior, dentre todos os
segmentos que integram a comunidade acadêmica, com priorização dos membros do GT mul�disciplinar
mencionado acima. (Processo SEI 23282.406031/2020-17)

     Realizado de forma on-line durante o período de 03 a 31 de agosto de 2020, somando 30 horas em
a�vidades realizadas de forma síncrona e assíncrona, o curso, teve como obje�vo geral, sensibilizar e
capacitar os par�cipantes para a metodologia de elaboração do planejamento estratégico e do Plano de
Desenvolvimento Ins�tucional (PDI) 2022-2026 da UNILAB, envolvendo a�vidades cole�vas de
construção para facilitar a execução das principais etapas metodológicas.

 

ETAPA 2: DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL

 

     Durante o período de 10/09/2020 a 08/10/2020 o Grupo Mul�disciplinar, por meio de oficinas
trabalho e baseado em consulta pública realizada para conhecer a percepção da comunidade da Unilab
sobre os conceitos de iden�dade ins�tucional, definiu os seguintes conceitos da iden�dade ins�tucional
e do contexto atual na qual a Universidade está inserida:

Missão

FORMAR RECURSOS HUMANOS PARA CONTRIBUIR COM A INTEGRAÇÃO ENTRE O BRASIL E OS DEMAIS
PAÍSES MEMBROS DA COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA - CPLP, ESPECIALMENTE OS

https://sei.unilab.edu.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?wt7h6hFBI_9S3DJjGLl0dpQiiSEQL4RcICP821UP_Zu3te9Mz8pMgdSFPXZPRHsDc8jMQ17erGYJfOcrc-boqwupRN1ftZNrv0ihJsx1i6TBKVo95V8y82fvw2MeTT_5
https://unilab.edu.br/2020/08/04/unilab-inicia-elaboracao-do-plano-de-desenvolvimento-institucional-2022-2026/
https://unilab.edu.br/2020/08/04/unilab-inicia-elaboracao-do-plano-de-desenvolvimento-institucional-2022-2026/
https://unilab.edu.br/wp-content/uploads/2020/08/Portaria-Reitoria-305_2020-Disp%c3%b5e-sobre-a-composi%c3%a7%c3%a3o-de-Grupo-Multidisciplinar-que-pl-PDI-2022-2026..pdf
https://unilab.edu.br/wp-content/uploads/2021/02/026.pdf
https://unilab.edu.br/wp-content/uploads/2021/04/Portaria-Reitoria-119_2021.pdf
https://unilab.edu.br/wp-content/uploads/2021/05/PORTARIA-REITORIA-No-131-DE-16-DE-ABRIL-DE-2021.pdf
https://unilab.edu.br/wp-content/uploads/2021/08/PORTARIA-REITORIA-No-206-DE-02-DE-JULHO-DE-2021.pdf
https://unilab.edu.br/2020/08/11/ddp-tem-ofertado-a-capacitacao-on-line-em-planejamento-e-desenvolvimento-institucional/
https://unilab.edu.br/2020/09/04/por-meio-de-formulario-proplan-quer-conhecer-a-percepcao-da-comunidade-da-unilab-sobre-os-conceitos-de-identidade-institucional/
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PAÍSES AFRICANOS, BEM COMO PROMOVER O DESENVOLVIMENTO REGIONAL E O INTERCÂMBIO
CULTURAL, CIENTÍFICO E EDUCACIONAL.

Visão

SER, ATÉ 2026, UMA INSTITUIÇÃO DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO SUPERIOR, VOLTADA PARA A
INTERIORIZAÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO, CONTRIBUINDO, DESTA FORMA, PARA O DESENVOLVIMENTO
DAS REGIÕES ONDE ATUA E DOS PAÍSES MEMBROS DA CPLP.

Negócio

EDUCAÇÃO SUPERIOR DE EXCELÊNCIA. PÚBLICA E UNIVERSAL

Princípios e Valores

INTERNACIONALIZAÇÃO - INTEGRAÇÃO - COMPROMISSO COM A EXCELÊNCIA - ÉTICA E INTEGRIDADE -
INTERIORIZAÇÃO - RESPEITO À DIVERSIDADE - RESPONSABILIDADE E INCLUSÃO SOCIAL - PLURALISMO
CULTURAL - INOVAÇÃO - TRANSPARÊNCIA

 

ETAPA 3: ANÁLISE AMBIENTAL

 

     Durante o período de 02/11/2020 a 18/03/2021 o Grupo Mul�disciplinar, também por meio de
oficinas trabalho e em consulta pública realizada para iden�ficar a percepção da Comunidade Acadêmica
e Administra�va sobre os conceitos de Análise Ambiental na Unilab, iden�ficou, por meio da u�lização da
técnicas de Matriz Swot e Analy�c Hierarchy Process (AHP), as seguintes oportunidades, ameaças, pontos
fortes e fracos, que permeiam o ambiente interno e externo da ins�tuição:

 

      AMBIENTE INTERNO:

 

PONTOS FORTES

1. ABRANGÊNCIA DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL;

2. INTERIORIZAÇÃO;

3. CURSOS DE GRADUAÇÃO QUE NÃO SÃO OFERTADOS NA REDE DE ENSINO SUPERIOR DAS
REGIÕES ONDE ATUA;

4. INTERNACIONALIZAÇÃO;

5. QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES;

6. PROJETOS POLÍTICO-PEDAGÓGICOS;

7. POLÍTICAS AFIRMATIVAS RACIAIS E DE ATENDIMENTO ÀS MINORIAS;

8. DIVERSIDADE/PLURALIDADE;

9. INFRAESTRUTURA DAS SALAS DE AULA E DOS LABORATÓRIOS;

10. BOM DESEMPENHO DOS ALUNOS INGRESSANTES POR COTAS;

11. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA UNIVERSIDADE;

12. PRESENÇA EM DIVERSOS MUNICÍPIOS.

 

PONTOS FRACOS

1. ACESSIBILIDADE;

2. ESTRUTURA E EFICIÊNCIA ORGANIZACIONAL;

https://unilab.edu.br/2020/11/04/por-meio-de-formulario-proplan-realiza-o-levantamento-de-informacoes-para-a-analise-ambiental-da-unilab/
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3. POLÍTICA INSTITUCIONAL DE INCENTIVO E EXPANSÃO DE INVESTIMENTOS EM CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO;

4. DIMENSIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL;

5. FALTA DE INSTITUCIONALIZAÇÃO AO LONGO DOS ANOS;

6. INFRAESTRUTURA FÍSICA;

7. DISTANCIAMENTO DA GESTÃO EM RELAÇÃO A MALÊS;

8. POLÍTICAS DE ATENÇÃO À SAÚDE E AO BEM-ESTAR DE SERVIDORES E DISCENTES;

9. COMUNICAÇÃO INTERNA;

10. SEGURANÇA NOS CAMPI;

11. ÍNDICE ELEVADO DE RETENÇÃO E EVASÃO;

12. POLÍTICA DE ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS.

 

       AMBIENTE EXTERNO:

 

OPORTUNIDADES

1. ARTICULAÇÃO COM OS PODERES EXECUTIVOS E LEGISLATIVOS NACIONAIS, REGIONAIS E LOCAIS;

2. INTERIORIZAÇÃO;

3. INTEGRAÇÃO COM OS TERRITÓRIOS LOCAIS;

4. REDES E PARCERIAS ESTRATÉGICAS E INTERNACIONAIS;

5. INOVAÇÃO E AVANÇOS TECNOLÓGICOS EM TODAS AS ÁREAS DO SABER;

6. INTERCÂMBIO CULTURAL;

7. ARTICULAÇÃO COM OUTRAS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS, PRIVADAS, ONGS, OSCIPS E AFINS;

8. CRESCIMENTO DA DEMANDA POR NOVOS CURSOS EAD.

 

AMEAÇAS

1. IMPACTOS DECORRENTES DA PANDEMIA DA COVID-19 OU DE OUTROS EVENTOS FORTUITOS
E/OU DE FORÇA MAIOR;

2. CONTINGENCIAMENTO E INSTABILIDADE DE RECURSOS;

3. VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA DE DISCENTES;

4. DESVALORIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO;

5. LIMITE IMPOSTO PELA EC 95;

6. INSEGURANÇA/VIOLÊNCIA NAS COMUNIDADES ONDE A UNIVERSIDADE ESTÁ LOCALIZADA;

7. FALTA DE RECURSOS PARA INVESTIMENTO NA IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS;

8. DIFICULDADE DE APOIO E INTERLOCUÇÃO COM OS PAÍSES PARCEIROS;

9. INFRAESTRUTURA DOS MUNICÍPIOS ONDE A UNIVERSIDADE ESTÁ INSERIDA;

10. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS PARTIDÁRIAS E PARCIAIS DO CENÁRIO POLÍTICO;

11. ATAQUES CIBERNÉTICOS.



23/11/21, 16:50 SEI/UNILAB - 0367697 - RESOLUÇÃO CONAD

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=419467&infra_sist… 5/9

 

ETAPA 4: DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, METAS E INDICADORES.

 

      Entre 15/04/2021 a 01/07/2021, o Grupo Mul�disciplinar, por meio de oficinas trabalho e a par�r do
cruzamento das oportunidades e ameaças com os pontos fortes e fracos levantados na etapa anterior,
definiu, balizados nos aspectos da iden�dade ins�tucional, um conjunto de obje�vos estratégicos visando
o cumprimento da Missão e o alcance da Visão ins�tucional ora es�puladas.

      O Grupo Mul�disciplinar decidiu também que anterior à definição das respec�vas metas e
indicadores, seria encaminhado relatório à Gestão Superior contendo todos os pontos construídos até o
momento para apreciação dos órgãos colegiados superiores. Uma vez aprovados os pontos, o
cronograma do PDI segue com a finalização desta etapa.

      Quanto aos obje�vos estratégicos, os mesmos foram categorizados em 6 (seis) blocos temá�cos que
formarão um Mapa Estratégico, são eles:

1. ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO;

2. INTERIORIZAÇÃO, INTERNACIONALIZAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS;

3. ESTUDANTES;

4. PESSOAS;

5. ORÇAMENTO;

6. GESTÃO.

 

       Para cada bloco foram definidos e detalhados os seguintes obje�vos estratégicos:

 

ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO:

1. Assegurar que os Projetos Polí�co-pedagógicos de todos os cursos de graduação e pós-graduação
da Unilab prevejam a aplicabilidade dos conhecimentos ob�dos tanto à realidade nacional, quanto
às demandas dos países membros da CPLP;

2. Ampliar a oferta de cursos EaD, priorizando os interesses das populações locais e dos países
membros da CPLP;

3. Ampliar a oferta de cursos de extensão e a�vidades extracurriculares direcionadas à troca de
experiências e demais conhecimentos entre os alunos das diversas nacionalidades presentes na
Universidade;

4. Melhorar o índice de desempenho acadêmico dos alunos da Graduação e Pós-Graduação, nas
modalidades presencial e à distância;

5. Realizar pesquisa de demanda e de aspectos socioeconômicos, iden�ficando as carências locais e
dos países membros da CPLP, para amparar e nortear a criação de novos cursos no sen�do de
contribuir com a integração e o desenvolvimento das localidades adjacentes e dos países parceiros;

6. Estabelecer diretrizes para fomentar projetos de extensão, arte e cultura que alcancem as
comunidades externas das localidades onde a Unilab está inserida;

7. Criar e implementar um instrumento de acompanhamento con�nuo, com o obje�vo de monitorar
a qualidade dos cursos de graduação e pós-graduação, nas modalidades presencial e à distância;

8. Elaborar e implementar polí�ca ins�tucional de incen�vo e expansão dos inves�mentos em
ciência, tecnologia e inovação, com obje�vo de gerar avanços em todas as áreas do saber,
contemplando as necessidades locais e dos países membros da CPLP;
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9. Implementar um conjunto de ações internas que visem a melhora dos índices de retenção e evasão
de estudantes nos cursos da Unilab;

10. Implantar polí�ca de acompanhamento de egressos na Unilab que vise aferir o cumprimento da
missão ins�tucional;

11. Criar um núcleo de pesquisa e desenvolvimento para dar suporte e acompanhamento aos projetos
desenvolvidos em todas as áreas do saber;

12. Inves�r no desenvolvimento e aquisição de tecnologias e ferramentas que deem suporte à
realização do trabalho administra�vo e de a�vidades de ensino, pesquisa e extensão de forma
remota, reduzindo distâncias e criando novas oportunidades de atuação;

13. Incen�var a produ�vidade cien�fica da Unilab a fim de arrecadar recursos financeiros de
organismos de fomento (CAPES, CNPq e afins), impulsionando a polí�ca ins�tucional de incen�vo e
expansão da ciência, tecnologia e inovação;

14. Fortalecer o papel estratégico da avaliação ins�tucional para realizar o acompanhamento dos
cursos de graduação e de pós-graduação e minimizar problemas rela�vos à retenção e evasão dos
alunos;

15. Consolidar e expandir a polí�ca de internacionalização da pesquisa e da pós-graduação.

 

INTERIORIZAÇÃO, INTERNACIONALIZAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS:

1. Ampliar a abrangência de atuação da Unilab nas regiões onde atua, por meio de polí�cas que
facilitem o acesso das populações locais aos serviços prestados pela Universidade, da instalação de
novos campi, e também pela oferta de novos cursos que promovam o desenvolvimento regional;

2. Criar uma rede de parcerias com outros órgãos governamentais e não governamentais, ins�tuições
públicas e privadas (regionais, nacionais e internacionais), no intuito de promover a aplicação,
troca e desenvolvimento de tecnologias, inovações, conhecimentos em todas as áreas do saber e o
intercâmbio cultural;

3. Desenvolver e implementar campanha con�nua de comunicação e divulgação ins�tucional da
Unilab direcionada aos países membros da CPLP, no intuito de apresentar, divulgar e desenvolver o
interesse destes e consequentemente das suas respec�vas populações perante à Universidade;

4. Desenvolver e implementar campanha con�nua de comunicação e divulgação ins�tucional da
Unilab direcionada às regiões onde atua, no intuito de apresentar, divulgar e desenvolver o
interesse das populações locais perante à Universidade;

5. Fortalecer a atuação da Unilab, tornando-se um polo de referência educacional nas regiões onde
está inserida;

6. Fortalecer a atuação da Unilab, tornando-se um polo de referência educacional na integração entre
o Brasil e os países membros da CPLP;

7. Criar uma rede de interlocução com os poderes públicos locais na busca de mapear as condições
de infraestrutura, insegurança/violência e demais aspectos socioeconômicos das cidades onde a
Universidade está localizada, visando minimizar os impactos na vida da comunidade acadêmica;

8. Criar uma rede de interlocução com os poderes públicos locais, países membros da CPLP e outras
ins�tuições públicas e privadas, no intuito de desenvolver uma polí�ca con�nua voltada para a
sustentabilidade e conservação dos recursos naturais das regiões onde a Universidade está
presente;

9. Estabelecer diretrizes para o fortalecimento da interiorização;

10. Fortalecer uma rede de interlocução com os países membros da CPLP e seus respec�vos
organismos de fomento no intuito de captar recursos, impulsionando a polí�ca ins�tucional de
incen�vo e expansão da ciência, tecnologia e inovação.
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ESTUDANTES:

1. Garan�r e ampliar a cobertura do programa de assistência estudan�l a todos os discentes,
nacionais e internacionais, que estejam aptos de acordo com os norma�vos internos e demais
polí�cas públicas, por meio do efe�vo planejamento e alocação de recursos financeiros, além de
ar�culação com outros entes regionais, nacionais e internacionais;

2. Implementar parcerias com outros órgãos governamentais e não governamentais, e ins�tuições
públicas e privadas dos países membros da CPLP no intuito de ampliar as condições de chegada e
manutenção dos alunos internacionais até a conclusão dos seus respec�vos cursos;

3. Realizar mapeamento con�nuo sobre os aspectos de vulnerabilidade socioeconômica dos discentes
e dos impactos decorrentes no desempenho e vida acadêmica destes, e propor meios para
minimizá-los;

4. Criar uma rede de interlocução con�nua com os países parceiros para mapear os aspectos de
vulnerabilidade socioeconômica dos discentes internacionais e propor, cole�vamente, meios para
minimizá-los;

5. Fortalecer e atualizar a polí�ca de acompanhamento, apoio e permanência estudan�l;

6. Minimizar a retenção e evasão dos discentes por meio da intensificação das polí�cas de
acolhimento, acompanhamento, permanência e assistência estudan�l.

 

PESSOAS:

1. Implementar uma polí�ca que possibilite a troca de conhecimentos com o obje�vo de compar�lhar
técnicas, teorias, ferramentas e afins entre os servidores da Unilab;

2. Promover e incen�var ações externas, e principalmente internas, de qualificação e capacitação
direcionadas aos servidores da Unilab, com a oferta de ações de desenvolvimento, e também de
vagas específicas em cursos regulares de graduação, pós-graduação e extensão ofertados pela
Universidade;

3. Incen�var e realizar capacitações internas elaboradas e promovidas por servidores da Unilab;

4. Criar polí�ca interna para a valorização dos servidores da Universidade por meio do inves�mento
para o fortalecimento da qualificação e dos mecanismos de mo�vação e qualidade de vida no
ambiente de trabalho;

5. Criar diretrizes e procedimentos para a implementação, acompanhamento e aprimoramento
con�nuo do dimensionamento de pessoal da Universidade;

6. Realizar um mapeamento para iden�ficar os pontos de aprimoramento do desenvolvimento de
pessoal da Universidade e executar os encaminhamentos com base no resultado do estudo;

7. Desenvolver e implementar polí�ca de gestão por competências no sen�do de contribuir para o
aproveitamento das potencialidades e capacidades dos servidores no exercício de suas atribuições;

8. Estabelecer diretrizes de atenção à saúde e ao bem estar de servidores e discentes e implementar
um conjunto de ações, internas e também através de redes e parcerias com outras ins�tuições, que
visem a melhoria con�nua do ambiente de trabalho e universitário;

9. Implementar o Programa de Gestão (Teletrabalho) nos serviços administra�vos que sejam
compa�veis com essa modalidade de trabalho, no intuito de melhorar a eficiência organizacional,
contribuir para a qualidade de vida e bem estar dos servidores, além de promover a economia de
custos.
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ORÇAMENTO:

1. Diminuir a dependência de recursos oriundos de outras áreas dentro do orçamento da
Universidade, como inves�mento e custeio para o programa de assistência estudan�l, por meio do
planejamento da demanda versus recursos disponibilizados para este fim, além de prospectar
outros meios de financiamento para o referido programa, como a geração de recursos próprios,
dentre outros;

2. Prospectar outros meios de financiamento para o desenvolvimento da Infraestrutura �sica da
Universidade, como a geração de recursos próprios, parcerias público-privadas, dentre outros, por
meio do planejamento da demanda versus recursos disponibilizados para este fim.

 

GESTÃO:

1. Ampliar o inves�mento na estruturação de mecanismos que fortaleçam as polí�cas afirma�vas
raciais e de atendimento às minorias, tornando a Unilab uma ins�tuição de referência na matéria;

2. Avaliar as ações implementadas pela Universidade durante a pandemia da Covid-19 e realizar
mapeamento dos Impactos decorrentes desta na Comunidade Acadêmica, e propor meios para
minimizá-los;

3. Definir e implementar uma polí�ca ins�tucional para a gestão e enfrentamento de crises, eventos
fortuitos e/ou de força maior;

4. Criar mecanismos internos que assegurem e viabilizem o tratamento e a proteção de dados
sensíveis, visando também a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados;

5. Consolidar a infraestrutura �sica prevista dos campi, finalizando o processo de implantação da
Universidade;

6. Impulsionar, no âmbito da UNILAB, ações de visibilidade e defesa dos Direitos Humanos;

7. Estabelecer e implementar diretrizes internas de gerenciamento de recursos ambientais e de
sustentabilidade;

8. Assegurar os recursos humanos, tecnológicos e de infraestrutura necessários para garan�r a
acessibilidade universal aos espaços e serviços prestados pela Universidade;

9. Promover o alinhamento estratégico, tá�co e operacional entre as unidades administra�vas e
acadêmicas, bem como garan�r a par�cipação dos campi fora de sede no processo de tomada de
decisão nos diferentes níveis de gestão;

10. Promover uma agenda con�nua de visitas para iden�ficar demandas, necessidades e trocar
experiências e prá�cas de trabalho por meio do intercâmbio de gestores nos campi da
Universidade;

11. Garan�r meios para a criação, acomodação e preservação da memória ins�tucional, através de um
Arquivo, Museu e Memorial, visando a manutenção e preservação adequada do patrimônio
documental da UNILAB;

12. Promover o permanente estudo, atualização e divulgação dos documentos ins�tucionais (estatuto,
regimento, dentre outros) para que estes estejam alinhados, legal e administra�vamente, à
realidade da Universidade;

13. Realizar um diagnós�co sobre as necessidades quanto à infraestrutura �sica da Universidade e,
executar os encaminhamentos com base no resultado do estudo;

14. Elaborar plano para geração de recursos próprios e também captação externa, com parcerias
públicas e privadas, para garan�r o inves�mento em ações que promovam o avanço da
infraestrutura �sica necessária para assegurar o pleno funcionamento das a�vidades fins e
administra�vas;
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15. Implementar um conjunto de ações que visem a melhoria con�nua da comunicação interna entre
os setores da Unilab;

16. Implementar um conjunto de ações que visem a melhoria con�nua da segurança interna da
comunidade universitária e preservação do patrimônio �sico da Unilab;

17. Implementar todas as unidades e órgãos de acordo com o previsto no estatuto vigente e
aperfeiçoar a estrutura organizacional já existente na UNILAB, descrevendo de forma clara e
transparente, as competências de todas as instâncias;

18. Aumentar a eficiência, eficácia e efe�vidade dos processos da Gestão, em conformidade com os
mecanismos da governança (estratégia, controle e liderança);

19. Implementar uma Polí�ca de Gestão de Informações a fim de norma�zar a geração, validação,
descarte, armazenamento, tratamento e u�lização de informações ins�tucionais;

20. Aumentar a eficiência administra�va por meio de soluções de TI, dentre outras, adequadas para a
gestão das ro�nas administra�vas dos macroprocessos meios e finalís�cos da UNILAB,
contemplando todo ciclo de vida dos processos e documentos.

Com a demonstração do conteúdo apresentado, encaminha-se o presente relatório para apreciação do
Conselho Administra�vo (CONAD) e Conselho Universitário (CONSUNI). Após aprovação, será dada
con�nuidade à ETAPA 4, na qual serão definidas metas, com indicadores e prazos, para os obje�vos
estratégicos ora es�pulados.


