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APRESENTAÇÃO
Este documento apresenta o Plano de Gestão, construído com base nas
discussões realizadas durante a campanha em consulta à comunidade acadêmica para a
Direção da Regional Jataí, gestão 2015-1019. Neste documento estão projetados os
objetivos e as metas a serem alcançadas e que contribuirão para viabilizar o
desenvolvimento e o crescimento equilibrado e sustentável da Regional.
Com base no valor representativo da universidade pública e pensando na
construção de uma instituição mais autônoma e eficiente, onde haja maior diálogo entre
todos os segmentos e, também, com a sociedade, é que se apresenta este plano de
gestão. Trata-se de um documento organizado e estruturado levando em consideração
as aspirações da comunidade universitária e as demandas da sociedade local e regional,
que anseiam por uma instituição mais forte, competente, organizada, participativa,
atuante, democrática e consolidada. Debates, reuniões e estudos serviram para nortear o
planejamento de ações e de estratégias que devem ser executadas para garantir a
melhoria das relações interpessoais, a indissociabilidade do tripé ensino, pesquisa e
extensão e, a melhoria das condições da infraestrutura necessária para o desempenho
das atividades acadêmicas e administrativas com qualidade. Dentre as muitas metas,
elegeu-se como prioridade neste documento, a valorização do Corpo Social (Recursos
Humanos) e da Identidade Institucional em todas as suas dimensões (acadêmica e
administrativa). Este plano de gestão tem como foco o trabalho conjunto para a
consolidação da Regional Jataí em uma universidade autônoma, forte e independente.
Esperamos que este documento possa ser constantemente avaliado e repensado
para se adequar e atender às mudanças políticas, econômicas, históricas e sociais que
um mundo globalizado está sujeito. Gostaríamos de contar com o apoio de todos nessa
jornada em busca de um futuro promissor para a Regional Jataí.
Outubro de 2015.

Prof. Alessandro Martins
Diretor

Prof. Fernando Paranaiba Filgueira
Vice-diretor

PLANO DE GESTÃO 2015-2019
Princípios

A

universidade

pública

tem,

principalmente,

papel

fundamental

no

desenvolvimento local e regional do país, tanto no nível científico-cultural, como no nível
socioeconômico. Este desenvolvimento se dá por meio de três pilares básicos: do
Ensino, da Pesquisa e da Extensão. Sabe-se que a presença da universidade em
determinada região tem a capacidade de promover o desenvolvimento da sociedade
regional devido ao seu impacto positivo em várias áreas, que vão desde a formação de
recursos humanos de excelência com competência para atuar nas mais diversas e
variadas instituições públicas e privadas, até o desenvolvimento de atividades culturais
e/ou outras, que contribuem para a formação cidadã do ser humano. Portanto, a
responsabilidade primeira da universidade reside na formação do ser humano em todas
as suas dimensões, independentemente, de classe social, econômica, política, racial e
religiosa.
A UFG em Jataí foi criada na perspectiva de uma política de interiorização da
educação, tendo como marco a Resolução nº. 145 de 1980, iniciada com a denominação
de Câmpus Avançado de Jataí (CAJ) e tendo a Prefeitura Municipal como parceira na
responsabilidade de manter e consolidar o Câmpus. Inicialmente, com apenas três
cursos (Química, Física e Matemática), a UFG em Jataí rompeu a barreira do tempo e
vivenciou um crescimento que foi acentuado com o Projeto de Expansão das Instituições
Federais de Ensino Superior e do Programa de Apoio aos Planos de Reestruturação e
Expansão das Universidades Federais (REUNI). Atualmente, a denominada Regional
Jataí (REJ), conta com 25 cursos de graduação e 6 programas de pós-graduação,
distribuídos nos dois Câmpus (Riachuelo e Jatobá). Nos seus 35 anos de existência a
Regional Jataí vem contribuindo com a formação acadêmica do cidadão, inserindo-o
qualificado na sociedade e, contribuindo com o crescimento municipal, regional e
nacional, demonstrando que possui dimensão e estrutura compatíveis com a de uma
universidade.
A nossa gestão adota como princípios: a Ética, como valor universal e de respeito
aos direitos dos outros, da responsabilidade no trato dos recursos públicos e na
transparência das ações administrativas e acadêmicas; a Democracia, na forma de
organização e gestão transparente e impessoal, com a participação responsável dos

membros

da

comunidade

competentes; o Pluralismo,

universitária

nos

órgãos

e

instâncias

deliberativas

no reconhecimento a existência de diferentes posições,

opiniões ou pensamentos; a Diversidade, de modo a garantir o direito de identidade
pessoal, de grupos e institucional, sem discriminação, de modo a contemplar as
características próprias de cada um com vistas a permitir o desenvolvimento pleno de
suas potencialidades.
Gostaríamos de ressaltar que são conhecidos os limites das propostas e suas
possíveis projeções, levando em consideração o momento que a Universidade se
encontra, no que tange ao seu novo estatuto e regimento geral que propõe modificações
das estruturas acadêmicas e administrativas dentro da proposta multicampi e
multiregional, bem como pela perspectiva do projeto de Lei que permitirá a emancipação
da Regional Jataí, por desmembramento da UFG, com a respectiva criação de uma
universidade autônoma no Sudoeste Goiano. No entanto, entende-se que deve haver
ousadia para a proposição de ações que auxiliem o caminhar em direção ao objetivo
maior que é consolidar a regional e garantir uma universidade de excelência em todos
os aspectos.
Neste documento, a Direção eleita para o quadriêncio 2015-2019 reafirma o
compromisso com a construção de uma educação pública, gratuita, democrática e de
qualidade, pautada pela coerência político-acadêmica, ética e respeito à pluralidade de
ideias dentro

do princípio

interdisciplinaridade.

da universalidade do conhecimento e fomento à

Estrutura Administrativa
O fortalecimento e a ampliação da estrutura administrativa da Regional Jataí
permitirão, além da melhoria das nossas atividades, que seja demonstrado, junto a
comunidade política e a sociedade em geral, maturidade enquanto instituição e também
a importância do grupo gestor dentro do processo de emancipação da Regional Jataí em
uma universidade autônoma e independente.

Metas

1.

Intensificar as ações junto à Reitoria da UFG, objetivando o aumento no número de
servidores técnico-administrativos, a fim de atender todas as demandas da REJ
considerando as exigências do novo Estatuto da UFG, a baixa relação servidor/aluno
e o elevado custo da terceirização dos serviços acadêmicos e administrativos;

2.

Criar a Secretaria dos Órgãos Colegiados da Regional Jataí;

3.

Criar o CIDARQ - Centro de Informação, Documentação e Arquivo da Regional Jataí;

4.

Ampliar as atividades da Assessoria de Comunicação com a criação do
Departamento de Publicidade, Propaganda e de Imprensa;

5.

Promover o fortalecimento da Seccional CEGEF da Regional Jataí. Contratar um
engenheiro civil como servidor federal, para fazer a gestão e fiscalização da
execução das obras da instituição, dentro dos padrões exigidos pela legislação
vigente;

6.

Implantar um Departamento de Apoio Administrativo que será responsável pela
elaboração e gerenciamento dos contratos de serviços terceirizados na Regional;

7.

Rediscutir, junto à Reitoria da UFG, as matrizes de distribuição orçamentária para as
regionais, considerando suas especificidades e peculiaridades;

8.

Promover a política de transparência da gestão financeira e administrativa,
implementando os Relatórios de Planejamento e Execução Orçamentária;

9.

Estabelecer uma comissão formada por membros das unidades acadêmicas
(especiais) e Direção da REJ para rever os critérios de distribuição de recursos
financeiros, considerando a implantação das unidades acadêmicas, recursos
específicos para pesquisa e extensão, departamentos e especificidades que a
Regional apresenta;

10. Criar um Setor de Desenvolvimento de Softwares (Fábrica de Software) que permitirá
introduzir sistemas automatizados de gerenciamento para diferentes processos
administrativos como: controle de protocolos, andamento de processos, solicitação
de serviços, pedidos de material e licitações, utilização de veículos, recursos
humanos e departamento pessoal, cadastro de projetos e outros específicos que não
estejam contemplados nos sistemas existentes na universidade;
11. Criar/Manter um Data Center, Central de Dados, projetado para concentrar
equipamentos de processamento, como servidores de dados e similares;
12. Trabalhar para que a Regional Jataí torne-se uma Unidade Gestora Responsável,
com capacidade para realizar empenhos/pagamentos de créditos com maior
autonomia no planejamento e execução orçamentária;
13. Adequar o Departamento de Materiais e Patrimônio (DMP) criando e implementando
todas as divisões e seções necessárias para que o mesmo possa atender com mais
rapidez e eficiência toda a comunidade interna e externa da universidade;
14. Implantar o Departamento Editorial da Regional Jataí, setor responsável por editar,
coeditar e divulgar trabalhos que interessam ao ensino, à pesquisa e à extensão e
incentivar a sua produção no âmbito da instituição;
15. Criar um Sistema de Informação Gerencial (SIG) de todas as atividades da Regional
Jataí (acadêmico e administrativo), permitindo a consulta das informações por toda a
comunidade acadêmica e/ou interessada e que manterão lastros por departamento e
servirão de base para a geração de matrizes de alocação orçamentária;
16. Trabalhar junto a Administração Central da UFG para que haja a realização de
reuniões administrativas e acadêmicas por videoconferência minimizando o número
de viagens a Goiânia e, consequentemente, reduzir

gastos, otimizar

tempo de

serviço, manuter a qualidade da saúde e minimizar os riscos de viagens na rodovia.
No primeiro momento, serão implantadas duas salas de videoconferência na
Regional;
17. Atuar junto a Advocacia-Geral da União pela possibilidade de criação local de uma
seccional da Procuradoria-Geral Federal, para apoio a atividades de consultoria e
assessoramento jurídicos;
18. Contribuir para o fortalecimento da estrutura administrativa das unidades acadêmicas
(especiais) da Regional Jataí, com a cessão de materiais, logísitica de apoio e
capacitação a implantação das funções pertinentes (conforme Estatuto e Regimento
Geral da UFG) e

a disponibilização de técnicos-administrativos para atividades de

secretária administrativa. Atuar junto a Reitoria da UFG pela aquisição de funções
gratificadas condizentes com o cargo de Direção;
19. Continuar o trabalho de descentralização dos serviços de Biblioteca da Regional
Jataí da UFG, de forma a tornar as ações mais eficientes e menos dependentes da
Administração Central;
20. Implantar o Repositório Institucional na Regional Jataí.

Recursos Humanos
Em qualquer atividade humana, o maior patrimônio é o capital intelectual, ou seja,
a informação/conhecimento disponível no conjunto dos recursos humanos. Isto é ainda
mais importante na estrutura universitária.

Metas

1.

Ampliar a política de qualificação docente, estimulando-os na formação continuada.

2.

Continuar com o trabalho de melhoria das condições de trabalho dos docentes e
técnico-administrativos. Para isso, serão buscados recursos para a reforma do Prédio
de Gabinetes 1, serão elaborados planos para a construção de gabinetes para
professores e técnicos em espaços próprios das unidades, além da construção do
Prédio Administrativo com salas dedicadas e planejadas para as atividades
administrativas;

3.

Instituir uma política de formação e qualificação permanente dos servidores técnicoadministrativos, tendo em vista o aperfeiçoamento profissional, a qualificação e a
melhoria no atendimento;

4. Intensificar as ações junto à Reitoria, objetivando-se o aumento no número de
professores a fim de atender a real demanda da Regional. Será constituída uma
comissão responsável por promover um estudo sobre o quantitativo necessário de
professores para o fortalecimento dos cursos da Regional Jataí através do
levantamento das reais necessidades dos cursos, considerando as peculiaridades
como: carga horária no ensino de graduação, extraídas dos Projetos Pedagógicos
dos Cursos (PPCs); número de vagas autorizadas para cada curso pelo Ministério da
Educação (MEC); as características e as exigências das Diretrizes Curriculares
Nacionais de cada curso para oferta das aulas teóricas, práticas e de estágios, bem
como atividades de pós-graduação. Os resultados servirão de subsídios para cobrar
junto a Administração Central da UFG a aquisição de novas vagas de professores;
5.

Trabalhar na melhor alocação dos servidores técnico-administrativos para o
desempenho específico de atividades competentes com a respectiva formação
profissional;

6.

Implantar práticas de atividade Física Laboral, visando melhor saúde para o servidor
e instalar um momento de interatividade;

7.

Agilizar o estudo de implantação de Equipamentos de Proteção Coletiva nos
Laboratórios, oferecendo aos técnicos e usuários treinamentos de primeiros socorros;

8.

Trabalhar pela implantação de uma unidade física do Subsistema Integrado de
Atenção à Saúde do Servidor – SIASS, nos moldes preconizados pelo Decreto 6.833;

9.

Estabelecer convênio com a Prefeitura Municipal de Jataí para uso do sistema de
creches do Município;

10. Trabalhar, conjuntamente, com a Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional e
Recursos Humanos – PRODIRH/UFG, a possibilidade de implantação de jornada de
trabalho de 30 horas em turnos contínuos, para servidores técnico-administrativos;
11. Desenvolver um trabalho coletivo de valorização, respeito e reconhecimento do
trabalho dos servidores administrativos e docentes na Regional Jataí.

Ensino de Graduação
Incentivar e desenvolver a cultura organizacional de gestão sistêmica,
descentralizada e compartilhada, estimulando a geração de ideias por meio da análise de
resultados institucionais e da identificação de desafios, propondo soluções coletivas e
priorizando os padrões de qualidade.

Metas

1. Elaborar estudos relativos à Graduação na Regional Jataí e participar da
elaboração de Resoluções/Regimento/Instruções Normativas na UFG;
2. Requerer junto à PROGRAD e à Administração Central da UFG as condições
necessárias para o aprimoramento do trabalho de administração dos cursos de
graduação, tendo em vista o avanço tecnológico e a dinamicidade do
conhecimento;
3. Assessorar os gestores acadêmicos, particularmente os Coordenadores de Curso
de Graduação, as comissões e os grupos de trabalho, tais como o Núcleo Docente
Estruturante (NDE), em procedimentos administrativos e no desenvolvimento de
programas e projetos voltados aos cursos de graduação;
4. Oferecer orientação acadêmica às direções de unidades e coordenações de
cursos no que se refere às ações de ensino;
5. Promover e apoiar atividades que deem uma maior visibilidade a ações dos cursos
de graduação da Regional Jataí;
6. Adquirir recursos tecnológicos para aprimorar o trabalho administrativo e
acadêmico nos cursos de graduação;
7. Realizar um trabalho conjunto com as coordenações dos cursos de graduação
para que seja ofertado um maior número de disciplinas de núcleo livre e optativas
em períodos e horários que melhor atendam os alunos trabalhadores;
8. Promover a qualificação pedagógica no ensino de graduação, com auxílio dos
NDEs, adequando-o aos novos tempos, tendo como perspectiva a construção de
um ensino de excelência;
9. Institucionalizar o processo permanente de capacitação pedagógica de docentes e
servidores relacionados ao processo de ensino;
10. Valorizar a política institucional de formação de professores;

11. Incentivar a integração entre a Extensão Universitária e a Graduação;
12. Adequar os projetos pedagógicos dos cursos de graduação para que as atividades
de monitoria estudantil sejam computadas na carga horária dos cursos, quando
possível;
13. Dar suporte ao processo de mobilidade estudantil e internacionalização da
Universidade;
14. Desenvolver política institucional de aproveitamento dos estudos dos alunos em
mobilidade acadêmica;
15. Promover ações de educação para a cidadania voltadas à inclusão e à valorização
da diversidade;
16. Prestar apoio aos alunos com necessidades especiais em questões que interferem
no processo ensino–aprendizagem;
17. Propiciar o desenvolvimento profissional dos docentes e técnicos-administrativos
que atuam na formação de pessoas com deficiência;
18. Realizar ações de capacitação de servidores voltados à educação para as
relações étnico-sociais;
19. Estabelecer parcerias com as coordenações de cursos para o desenvolvimento de
ações voltadas à educação para as relações étnico-sociais, destinadas aos
estudantes dos diversos cursos de graduação;
20. Trabalhar juntamente com os NDEs em ações de qualificação da aprendizagem,
tendo em vista a diversidade de alunos, com vistas a redução da evasão nos
cursos de graduação;
21. Promover ações de suporte psicopedagógico aos alunos com dificuldades de
aprendizagem;
22. Apoiar os grupos de estudos sobre a evasão e a repetência na Regional Jataí,
tendo em vista a elaboração de ações alternativas que favoreçam a permanência e
a inclusão dos alunos;
23. Incentivar a realização de eventos de formação abertos à comunidade externa
voltados ao tema da inclusão;
24. Propor normativas que favoreçam a reposição de vagas ociosas oriundas da
evasão de alunos em todos os cursos de graduação;
25. Revisar e atualizar os projetos pedagógicos dos cursos de graduação, adequandoos às diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), aos requisitos legais e normativos;

26. Apoiar os projetos que contribuam para a Iniciação à Docência e/ou que
promovam a inserção do licenciado nas atividades docentes, seja na rede pública
municipal ou estadual, seja na rede privada, estabelecendo as parcerias
necessárias;
27. Estruturar espaços (laboratórios) para o desenvolvimento de práticas pedagógicas
que orientem e favoreçam a interdisciplinaridade, a formação teórico-prática do
futuro licenciado, por meio da implementação e criação de materiais didáticos;
28. Valorizar a iniciação à docência por meio do fortalecimento do Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência;
29. Fortalecer o Programa de Licenciaturas Internacionais (PLI);
30. Implantar o Fórum de Licenciaturas na REJ;
31. Realizar debates que envolvam temas pertinentes ao processo de ensino e
aprendizagem na graduação, com objetivo de buscar a participação da
comunidade acadêmica, promovendo a reflexão sobre os problemas locais e
regionais, tendo em vista a elaboração de políticas internas que atendam às
demandas e às necessidades locais e regionais;
32. Valorizar iniciativas com atividades diversas, como eventos acadêmicos, culturais
e esportivos envolvendo a comunidade acadêmica;
33. Buscar recursos alternativos para ampliação e melhoria do acervo bibliográfico,
tendo em vista o pleno atendimento das demandas dos cursos de graduação da
Regional Jataí;
34. Fortalecer e aperfeiçoar o processo de avaliação interna e externa dos cursos de
graduação em todas as suas dimensões (Organização Institucional, Infraestrutura
e Corpo Social) previstas nos Instrumentos de Avaliação do INEP/MEC;
35. Avaliar juntamente com a comunidade acadêmica as condições físicas e de
recursos humanos disponíveis aos cursos de graduação para a consolidação da
graduação;
36. Ampliar a estrutura física da Coordenação de Graduação (COGRAD), de modo
permitir a implantação de subcoordenações e secretarias, tendo em vista o
aprimoramento da oferta e do atendimento dos serviços;
37. Transferir a Seccional do Centro de Gestão Acadêmica da Regional Jataí para a
Cidade Universitária o que proporcionará a melhoria das condições físicas para o
desempenho do trabalho dos servidores da CGA;
38. Promover a melhoria da infraestrutura de atendimento aos cursos de graduação;

39. Promover e apoiar ações que visem um maior e melhor acolhimento aos
estudantes ingressantes;

40.

Manter o diálogo com as demais Coordenações, tais como a de Pós-

graduação, Pesquisa e Extensão, para a elaboração de projetos e ações na
Regional Jataí.

Assistência Estudantil
Ampliar e melhorar as ações que contribuam para garantir o acolhimento e a
permanência dos estudantes na Universidade, facilitando o intercâmbio estudantil,
contribuindo para a formação do discente como indivíduo e agregando subsídios para
melhoria de seu desempenho acadêmico.

Metas

1.

Consolidar a edificação de um espaço de convivência universitária, para a melhoria
da vivência institucional dos discentes;

2.

Atuar junto a PROCOM/UFG para promover a criação de Política Estudantil para a
UFG, com a participação da comunidade universitária, que atenda as especificidades
do corpo discente, principalmente, que atenda as demandas das regionais;

3.

Criar o Conselho de Assuntos Estudantis, um órgão consultivo de composição
representativa com integrantes de coordenações e acadêmicos de cada unidade
acadêmica que terá como objetivo discutir as políticas estudantis;

4.

Trabalhar pelo aumento do quantitativo de recursos do Plano Nacional de Assistência
Estudantil (PNAES) destinado para a Regional Jataí. Esta ação possibilitará o
aumento no valor e no quantitativo do número de bolsas moradia, alimentação e
permanência, bem como a possibilidade de estruturação de ambientes que permitirão
o desenvolvimento de atividades de esporte, lazer e cultura;

5.

Implantar o Projeto Saudavelmente na Regional Jataí, com vistas à promoção da
saúde e melhoria da qualidade de vida da comunidade universitária;

6.

Criar um Departamento Pedagógico, que será responsável por realizar, com o auxílio
do Serviço de Apoio Psicopedagógico (SAPP) da Coordenação de Graduação
(COGRAD) da Regional, o acompanhamento pedagógico dos alunos;

7.

Atuar junto a Prefeitura de Jataí, responsável pelo gerenciamento do contrato de
transporte coletivo municipal, para a criação de novas rotas que interliguem os
Câmpus da Regional Jataí (Riachuelo e Jatobá), o aumento do número de ônibus nos
horários de maior fluxo e a melhor fiscalização das horários;

8.

Estabelecer parceria com o Centro de Línguas da Regional Jataí para o apoio a
oferta de bolsas de estudo a alunos carentes matriculados na Regional;

9.

Criar o Departamento de Nutrição que será responsável pela orientação e
acompanhamento alimentar e nutricional
lanchonetes da Regional Jataí.

no Restaurante Universitário e nas

Pesquisa e Inovação Tecnológica
Desenvolver ações que colaborem para a consolidação da pesquisa e inovação
tecnológica existente na Regional Jataí, e que incentivem a criação de grupos de
pesquisa e iniciativas de inovação tecnológica e empreendedorismo nas diversas áreas
do conhecimento. Entendendo que a consolidação e criação de novos programas de pósgraduação e de grupos de pesquisa consolidados são estratégias essenciais para a
melhoria na infraestrutura (por exemplo, por meio da participação em programas FINEP e
outras agencias de fomento), e, consequentemente, na qualidade do ensino nos cursos
de Graduação.
Metas
PESQUISA

1.

Prospectar as demandas atuais para o desenvolvimento da pesquisa na Regional
Jataí, com vistas à melhoria da produção científica em todas as áreas do
conhecimento;

2.

Criação de mecanismos de incentivo à produção científica qualificada, tendo em vista
que o caminho para a melhoria das pós-graduações e a criação de novos programas
é a melhoria da qualidade e número da produção dos pesquisadores. Estabelecer
políticas de apoio a pesquisadores iniciantes;

3.

Incentivar e ampliar a participação dos pesquisadores em programas de fomento de
modo a atender às demandas das atividades de pesquisas existentes e favorecer
surgimento de novas iniciativas;

4.

Estímulo à organização dos grupos de pesquisa e ao estabelecimento de parcerias
entre pesquisadores da Regional e de outras instituições de pesquisa;

5. Estimular atividades de pesquisa voltadas para o desenvolvimento de novas práticas
pedagógicas;
6.

Melhoria da infraestrutura de laboratórios de pesquisa e angariar recursos para a
construção de novos laboratórios. Trabalhar pela implantação de laboratórios de
pesquisa multiusuários;

7.

Apoio ao credenciamento de laboratórios de pesquisa da Regional, para permitir o
reconhecimento formal de que o laboratório está operando com sistema de qualidade

documentado e tecnicamente competente segundo critérios estabelecidos por
normativas nacionais e internacionais;
8.

Maximizar a busca de recursos financeiros frente a entidades que fomentam a
pesquisa, o que será efetivamente concretizado com uma melhor representação da
Regional frente a estes órgãos de fomento, seja por meio de representantes políticos
e docentes/pesquisadores como membros em conselhos dentro da própria UFG ou
em órgãos de fomento;

9.

Gestão junto à Reitoria da UFG para ampliar a proporcionalidade do quantitativo de
bolsas dos Programas PIBIC e PIBIC-EM para projetos da Regional Jataí,
considerando o fato da ampliação do número de atividades de pesquisa nos últimos
quatro anos;

10. Promover e apoiar a publicação de pesquisas em periódicos nacionais e
internacionais. Este apoio deverá destinar recursos financeiros de modo a garantir a
publicação de resultados de pesquisas em revistas internacionais que exigem
pagamentos de impressão e veiculação;
11. Implantar os Comitês de Ética Humanos, Animal e Biossegurança na nossa Regional;
12. Estabelecer uma comissão de elaboração de projetos de pesquisas institucionais,
considerando as necessidades da Regional, para torná-los mais competitivos, melhor
elaborados e com antecipação;
13. Incentivar a realização de Seminários e/ou Workshops de Pesquisa na Instituição
com apresentações de projetos de pesquisa realizados por professores da Regional.
Estes seminários serão uma forma de promover maior interação entre o corpo
docente e discente e estabelecer colaborações internas;
14. Promover eventos Acadêmico-científico-culturais, que tem por finalidade apresentar
à comunidade os diferentes projetos de pesquisa, ensino, extensão e cultura
desenvolvidos na Regional Jataí;
15. Incentivar e promover a articulação entre os grupos de pesquisas e os seus
respectivos credenciamentos ao CNPq;
16. Realizar as apresentações de bolsistas de iniciação científica (PIBIC, PIVIC, PIBITI,
PIVIT) do Conpeex na Regional Jataí.

DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

1.

Promover ações que possam valorizar a cultura do empreendedorismo na
comunidade acadêmica, possibilitando maior desenvolvimento de habilidades
empreendedoras e inovadoras, gerando maior incremento na formação acadêmica e
posterior atuação profissional;

2.

Consolidar o centro de Empreendedorismo e Incubação de Empresas - Beetech,
consequentemente, seus empreendimentos incubados e empresas juniores. Com
isso, permitir: a) criação de empresas que promovam desenvolvimento de novas
tecnologias, que sejam competitivas mercadologicamente e de sucesso; b) a criação
de novas oportunidades de formação acadêmica e atuação profissional, valorizando
as vocações para o desenvolvimento local e Regional; c) o desenvolvimento de
talentos de liderança, que desejem permanecer e crescer na sociedade local,
legitimando o empreendedorismo como um importante instrumento na carreira
profissional;

3.

Sugerir a inserção da disciplina de Empreendedorismo Universitário na matriz
curricular dos diferentes cursos de graduação da REJ;

4.

Fomentar a capacitação de servidores sobre a cultura do Empreendedorismo;

5.

Consolidar as Olimpíadas de empreendedorismo, nas categorias social e
negócios;

6.

Ampliar o programa de Capacitação da comunidade acadêmica sobre a
Propriedade Intelectual, Gestão do Conhecimento e Inovação. Promover a
transparência e descentralizar ações e decisões estratégicas na geração do
conhecimento. Assim, oferecer conhecimento de valor agregado para as demandas
da sociedade;

7.

Desenvolver/adquirir uma plataforma/portal que possa auxiliar a comunidade
acadêmica e a sociedade a conhecer e utilizar os conhecimentos gerados e
sistematizados

institucionalmente,

possibilitando

uma

maior

conectividade

e

capacidade de coletar demandas e se comunicar com a sociedade;
8.

Dar suporte as ações do Núcleo de Inovação Tecnológica da UFG, promovendo
incentivos à inovação e à pesquisa tecnológica. Apoiar os pesquisadores na proteção
dos resultados de suas pesquisas, na gestão de políticas de inovação tecnológica da
instituição, na interação com o setor público e privado e a prospecção de parceiros
para transferência de tecnologias.

9.

Consolidar a Clínica Tecnológica, aplicada ao agronegócio, e estruturar a mesma
para atender outras áreas demandadas pela sociedade: “Ampliar a transferência de
conhecimento”;

10.

Coordenar a implantação das primeiras instalações do Parque Científico e
Tecnológico de Jataí – JATAITEC. Esta ação permitirá orquestrar uma rede de apoio
ao desenvolvimento de produtos, processos e serviços, para a comunidade (dentro
do contexto regional ou nacional);

11.

Estimular, através do projeto “Cidades Inteligentes”, a implantação de novas
tecnologias na Instituição e região. Atuar, principalmente, nos seguintes eixos:
educação, economia, meio ambiente, governo, mobilidade, saúde, segurança, cultura
entre outras, promovendo a melhoria na qualidade de vida da sociedade.

Ensino de Pós-graduação
Desenvolver ações que colaborem para a consolidação dos programas de Pósgraduação existentes na Regional e incentivar a criação de novos programas Stricto
Sensu e Cursos Lato Sensu, nas diversas áreas do conhecimento. Da mesma forma,
estimular a qualificação de Técnicos-administrativos e professores.

Metas

1.

Apoiar a consolidação dos Cursos de Pós-graduação já em andamento;

2.

Promover as condições físicas necessárias para a criação de novos programas de
doutorado para as áreas que já possuem programas de mestrado;

3.

Promover as condições físicas e administrativas necessárias para a criação de novos
cursos de mestrado e Lato Sensu em áreas multidisciplinares, preferencialmente e
específicas, que atendam as demandas locais e regionais;

4.

Articular junto às agências de fomento, ações para aumentar a cota de bolsas de
estudos;

5.

Articular junto às agências de fomento, ações para a abertura de editais de bolsas de
produtividade em pequisa;

6.

Efetuar na Regional Jataí os processos de aquisição de material referente aos
pedidos oriundos do Programa de Apoio à Pós-graduação (PROAP/CAPES);

7.

Estimular a capitação de professores Visitantes e alunos de pós-doutorado nas
diversas agências de fomento;

8.

Adequar o acervo da pós-graduação e a estrutura multimídia disponível para os
programas. Trabalhar pela estruturação do laboratório multimídia na Bilbioteca
Central, para apoio aos alunos de pós-graduação

9.

Criar uma política de aquisição de materiais bibliográficos para os programas daREJ;

Extensão e Cultura
A Extensão e Cultura compõe um dos pilares da universidade pela sua articulação
e promoção de atividades que envolvam a universidade e a sociedade, Portanto, são
necessários recursos para a melhoria da política de extensão e cultura da Regional Jataí.

Metas

EXTENSÃO
1.

Apoiar docentes, alunos e servidores técnicos administrativos em atividades que
prestem serviços à comunidade;

2.

Adequar as matrizes curriculares dos cursos de graduação para que as atividades de
extensão sejam computadas na carga horária dos cursos (LEI Nº 13.005, DE 25 DE
JUNHO DE 2014);

3.

Gestão junto à Reitoria da UFG para ampliar a proporcionalidade do quantitativo de
bolsas de Extensão para projetos da Regional Jataí, considerando o fato da
ampliação do número de atividades de extensão nos últimos quatro anos;

4.

Incentivar e auxiliar a comunidade universitária na elaboração de projetos para o
Programa de Extensão Universitária (ProExt);

5.

Consolidar a construção do Parque da Ciência, um espaço para o aprendizado
interativo, que terá como objetivo principal a difusão e a democratização da ciência, a
promoção da Educação Científica e Cultural;

6.

Articular ações que levem a comunidade para a Universidade, tendo em vista
oferecer a formação e a promoção do conhecimento e a melhoria das condições de
vida na sociedade local e regional;

7.

Promover maior visibilidade à extensão universitária junto a comunidade, através dos
meios de comunicação e mídias.

CULTURA

1.

Trabalhar pela adequação de espaços internos da UFG com condições físicas de
abrigar atividades artístico-culturais, para que estejam dentro das normas ambientais
e de segurança, conforme legislação vigente;

2.

Incentivar e desenvolver atividades artístico-culturais como parte essencial da
formação da comunidade acadêmica;

3.

Incentivar a comunidade universitária para elaboração de projetos de cultura dentro
dos editais do Ministério da Cultura ou de outras fontes de fomento;

4.

Estimular a aglutinação de talentos existentes em nossa instituição para que possam
ser formados grupos que promovam atividades sócio-educativas-culturais;

5.

Ampliar as parcerias com o Serviço Social do Comércio (SESC), para o
desenvolvimento de atividades artísticas, como os projetos Todos os Sons e Sonora
Brasil,

6.

Criação de uma Galeria de Artes no Câmpus Riachuelo;

7.

Criar o Festival de Inverno da Regional Jataí, cujo objetivo é proporcionar a
oportunidade do conhecimento de linguagens artísticas e culturais, como dança,
teatro, música popular, recitais, literatura, artes plásticas, fotografia e cinema;

8.

Ampliar a destinação de recursos para as atividades de cultura na Regional Jataí;

9.

Criar a Subcoordenação de Cultura.

Fazenda Escola
A Fazenda Escola da Regional presta-se ao apoio a alunos e docentes para as
atividades relacionadas à agropecuária, tendo em vista o desenvolvimento do ensino, da
pesquisa, da extensão e, ainda, a prestação de serviços para benefício da comunidade
interna e externa.

Metas

1.

Recriar a comissão responsável pela elaboração do Plano Diretor Rural da Regional
Jataí;

2.

Buscar recursos junto a Administração Central da UFG e estabelecer parcerias com a
Prefeitura Municipal de Jataí para a manutenção das vias de acesso aos laboratórios
de atividades agropecuárias da Regional;

3.

Solicitar aos poderes Executivo e Legislativo de Jataí a criação de um Projeto de Lei
que torne as áreas de produção vizinhas ao Câmpus Jatobá, como Zona de Interesse
de Expansão da Universidade;

4.

Criar o Conselho Gestor de Áreas Experimentais, que terá como meta fazer a gestão
das áreas destinadas aos experimentos e logística da produção vegetal e animal da
Regional Jataí;

5.

Estimular parcerias com instituições privadas e públicas para a adequação das
estruturas dos setores.

PRODUÇÃO ANIMAL

1.

Elaborar projetos e buscar recursos para a construção do Hospital Veterinário de
Grandes Animais e do Setor de Avicultura;

2.

Melhorar a infraestrutura da Sala da ordenha e seus anexos;

3.

Melhorar a infraestrutura básica de serviços de água, rede de esgoto, energia elétrica
e acesso aos Setores Zootécnicos;

4.

Trabalhar pela finalizar da obra de infraestrutura básica do Setor de Suinocultura;

5.

Trabalhar pela finalizar da obra de infraestrutura básica do Setor de Bovinocultura de
Corte;

6.

Estabelecer parcerias com instituições privadas e públicas para construir e adequar a
estrutura necessária para a condução de ensaios técnicos e científicos relacionados
aos Cursos de Graduação e Pós-graduação da Regional Jataí, tendo em vista, ainda,
ampliar o atendimento às demandas locais e regionais.

PRODUÇÃO VEGETAL

1.

Realizar convênios de cooperação técnica e científica na área de produção vegetal
entre a instituição e as empresas públicas, privadas ou de capital misto;

2.

Trabalhar pela adequação da infraestrutura física para a regularização das áreas
destinadas aos experimentos face às normas do MAPA (Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento);

3.

Trabalhar pela implantação do Sistema de Pivô Central;

4.

Fortalecer/Estimular o desenvolvimento de pesquisas agrícolas que atendam as
necessidades regionais visando aproximação da comunidade agrária com a
Universidade.

Infraestrutura Física
O forte e grande crescimento da Regional Jataí, nos últimos anos, devido aos
programas Expansão Universitária e REUNI, abriu na instituição uma série de discussões
quanto à necessidade de atualização do modelo vigente da estrutura física da mesma.
Sabe-se que os recursos oriundos da própria UFG para a Regional Jataí foram e
são insuficientes para suprir demandas, que são o Centro de Convivência para a
comunidade acadêmica, o Auditório Central, o Prédio Administrativo, dentre outras obras
necessárias.
Também, é importante salientar que é possível e necessário buscar recursos
financeiros não somente da própria UFG, mas de outros parceiros institucionais que
podem promover o crescimento da instituição.

Metas

1. Realizar a construção de caminhos pavimentados (calçadas) interligando as centrais
de aulas, restaurante universitário, prédio de gabinetes de professores, cantinas e
laboratórios, adequando ás normas e exigências legais para promover a
acessibilidade e inclusão;
2. Construir um centro de manutenção de equipamentos e um almoxarifado adequado;
3.

Angariar recursos para construção do Prédio Administrativo da Regional Jataí;

4. Construir um espaço para abrigar os veículos do Departamento de Transporte;
5. Construir/Alocar espaços para abrigar melhor o Departamento de Transportes, bem
como a organização de um espaço de convivência para os motoristas;
6. Construir o prédio do CERCOMP - Jataí com recursos providos de parcerias com a
Prefeitura Municipal de Jataí e empresas locais;
7. Aprimorar o gerenciamento do Serviço de Rede da Regional, considerando o
crescimento dos últimos anos;
8. Angariar recursos para a construção de um Centro de Cultura e Eventos para a
Regional;
9. Instalar aparelhos "Datashow" nas salas de aulas da Regional;
10. Angariar recursos para a construção de um Espaço Cultural, para servir de apoio ao
desenvolvimento de projetos alternativos de formação e praticas educativas diversas,
como, por exemplo: capoeira, dança, música, pintura e outras;
11. Concluir a construção do prédio da Biblioteca Central e angariar recursos para
aquisição de mobiliários e equipamentos adequados às novas demandas;
12. Concluir a construção da pista de atletismo, do campo de futebol e realizar a
cobertura da quadra de esportes dos cursos de Educação Física com recursos
providos de parcerias com Prefeitura Municipal de Jataí e empresas locais;
13. Trabalhar pela obtenção de recursos financeiros, junto aos órgãos públicos, Emendas
Parlamentares e privados, que permitam edificar os espaços de ensino, extensão,
cultura e de pesquisa, já projetados e/ou com projetos em andamento (Serviço de
Psicologia Aplicada (SPA), Prédio do Curso de Química, Fazenda Modelo, Prédio
Geografia/Pedagogia, Biotério, Gabinetes Agronomia, Planetário, Parque Científico e
Tecnologico de Jataí – JATAITEC, Parque da Ciência, etc.);
14. Angariar recursos junto aos editais do FINEP/MCT, via projetos de pesquisa
institucional,

para

multidisciplinares;

a

construção

de

novos

laboratórios

multiusuários

e

15. Construir um Centro de Convivência, como espaço para promover o relacionamento
entre todos os membros da comunidade universitária;
16. Construir espaços para sediar os Centros Acadêmicos;
17. Angariar recursos para a implantação da Casa do Estudante;
18. Buscar parceria com a Prefeitura de Jataí para apoio a construção e manutenção de
uma Creche dentro das instalações da REJ

Acessibilidade
A busca pela melhoria da acessibilidade e inclusão na Regional Jataí tem sido
uma das grandes reivindicações da nossa instituição.

Metas

1.

Buscar parcerias com a prefeitura de Jataí e empresas privadas para a construção de
uma Via Marginal entre o Bairro Estrela Dalva e o Portal de entrada do Câmpus
Jatobá. Promover o acesso mais seguro da comunidade universitária à BR- 364,
além de permitir maior integração entre Universidade e a Sociedade;

2.

Implantar novos pontos de parada de ônibus e em diferentes locais nas vias do
Câmpus Jatobá;

3.

Reformar e construir novos estacionamentos, visando auxiliar a gestão do trânsito
dentro da nossa Instituição;

4.

Construir estacionamentos para bicicletas em diversos pontos dos Câmpus da REJ;

5.

Implantar uma política de conscientização e educação no trânsito na Regional Jataí;

6.

Discutir, elaborar e implementar com a comunidade universitária uma Resolução de
Trânsito consciente e seguro para a Regional Jataí. Trabalhar junto a ASCOM a
produção de materiais educativos (cartazes, folders e pôsteres);

7.

Estabelecer parcerias com Secretaria Municipal do Trânsito de Jataí e Polícia
Rodoviária Federal, tendo em vista a elaboração de ações que promovam um trânsito
seguro para a Comunidade universitária;

8.

Obter recursos para a criação do Laboratório de Acessibilidade na Biblioteca Central,
para proporcionar a portadores de necessidades especiais um ambiente adequado às
suas necessidades educacionais especiais, garantindo-lhes o direito de realizar
estudos e pesquisas com maior autonomia e independência

Plano Diretor
Promover a ampliação dos estudos de organização do Plano Diretor da Regional
Jataí, que atenda as necessidades institucionais e locais.

Metas

1.

Buscar recursos junto aos órgãos públicos municipais, estaduais e federais e, ainda,
junto às empresas privadas para dar continuidade a implementação e melhoria da
infraestrutura dos Câmpus da Regional Jataí;

2.

Dar maior visibilidade do Plano Diretor da Regional Jataí à Comunidade Acadêmica.

Saúde, Esporte e Lazer
Metas

1.

Buscar parceria com a Secretaria Municipal de Saúde para a implantação do Centro
de Saúde da Comunidade Acadêmica, com Serviço de Atendimento de Saúde aos
discentes, servidores técnicos-administrativos e terceirizados diversos e docentes da
Regional Jataí, no Câmpus Jatobá;

2.

Criar o Departamento de Saúde Física e Mental que será responsável por auxiliar na
implantação e coordenação de programas de promoção à saúde física e mental na
Regional.

3.

Incentivar e apoiar ações multidisciplinares tendo em vista a saúde da comunidade
acadêmica, buscando o apoio de profissionais da educação e da saúde;

4.

Criar eventos diversos, como, exemplo: promoção de campeonatos, criação da Mini
Maratona da Regional Jataí da UFG;

5.

Promover ações que visem proporcionar mais lazer, interação e integração entre os
diversos segmentos da comunidade universitária;

6.

Buscar parcerias e convênios tendo em vista a promoção do esporte e do lazer para
a comunidade universitária.

Serviços Institucionais
Prover a Universidade no desenvolvimento de suas atividades, com serviços de
alimentação, manutenção, transporte e segurança, comprometida com o ambiente e a
qualidade de vida da comunidade universitária e da sociedade. Propõe-se ampliar a
busca de soluções inovadoras, de agilidade, bem como, a melhoria na qualidade dos
serviços prestados, com uma estrutura organizacional consolidada, planejada e
integrada.

Metas

Alimentação

1.

Continuar o processo de acompanhamento da qualidade do serviço de
alimentação do Restaurante Universitário e ampliar o processo de fiscalização da
qualidade dos alimentos servidos nas lanchonetes da Regional;

2.

Trabalhar pela construção de novos espaços para uso como lanchonetes,
próximos aos centros de aula, para o fornecimento de serviços de alimentação a
comunidade universitária.

Manutenção

Criar um Departamento de Manutenção de Equipamentos na Regional Jataí,
visando reduzir a necessidade de envio de materiais para reparos no CEMEQ/Goiânia e,
assim, melhorar a eficiência do serviço.

Transporte

1.

Ampliação da frota, aquisição de ônibus especifico para tráfego em estradas vicinais
(apoio as aulas práticas, etc.) e aquisição de veículos leves para a renovação da frota
atual;

2.

Automatizar os processos de solicitação de serviços ao departamento;

3.

Buscar junto a Administração Central da UFG uma maior autonomia em relação aos
procedimentos burocráticos dos veículos (documentação, impostos, seguros e outras
demandas);

4.

Reintroduzir o programa "Carona Solidária", como uma iniciativa para promover o
hábito da carona entre alunos, professores e técnico-administrativos que realizem o
mesmo trajeto em horários comuns. A proposta é desenvolver uma plataforma que
funcionará como um repositório seguro de informações para caroneiros (tanto para
quem oferece, quanto para quem solicita a carona) e que identificará pessoas que
realizam trajetos semelhantes, podendo ser local e regional.

Serviços Urbanos

1.

Criar a Brigada de incêndio da Regional Jataí, designando pessoal, promovendo
treinamento para a equipe. E, ainda, equipar com ferramentas de combate a
incêndio, separar equipes de área interna e externa;

2.

Definir espaços adequado para guarda de equipamentos do Setor;

3.

Promover a integração da Comissão de Paisagismo com Setor de Serviços Urbanos,
para uma melhor redefinição de paisagismo, manutenção de árvores, gramados,
arbustos, e outros que queremos para a Regional Jataí;

4.

Otimizar os serviços de Jardinagem com o aumento do processo de mecanização;

5.

Desenvolver projetos para conscientizar a comunidade interna e externa sobre a
posse responsável de animais e implementar medidas para evitar o abandono de
animais nos Câmpus.

Segurança

1.

Angariar recursos para fortalecer as divisas do Câmpus Jatobá, tais como: cercados
e alambrados;

2.

Melhorar as condições de segurança dos Câmpus Riachuelo e Jatobá;

3.

Implantar a Divisão de Monitoramento de Segurança por CFTV (Circuito Fechado de
TV), tendo em vista a melhoria, a eficiência e a redução de gastos com a contratação
de serviço de segurança;

4.

Implantar um sistema de credenciamento de veículos (carros e motos) para visitantes
e integrantes da comunidade universitária por meio de adesivos, para ser afixado no
veículo, e cartões de identificação, objetivando uma melhor identificação dos veículos
que circulam na Regional Jataí, bem como a fiscalização pelo serviço de segurança.

Sustentabilidade e Meio Ambiente
Implantar o Plano de Logística Sustentável na Regional Jataí, como uma
ferramenta de planejamento que permitirá a instituição estabelecer práticas de
sustentabilidade, com ações e metas que visam ao desenvolvimento sustentável social,
econômico e ambiental dos processos que envolvem a comunidade acadêmica, além de
buscar soluções para racionalização dos gastos, de forma a melhorar o gerenciamento
sobre os impactos no meio ambiente.

Metas

1.

Promover estudos e ações sobre a geração e destinação final de resíduos na
Regional Jataí;

2.

Continuar e ampliar, com o planejamento, os serviços de arborização dos Câmpus,
considerando os estudos da comissão responsável pelo projeto;

3.

Promover campanhas que previnam o desperdício e estabeleça critérios para um uso
mais racional de água, energia elétrica, telefonia, materiais de higiene, de papelaria e
expediente, e outros;

4.

Desenvolver projetos em conjunto com o CEGEF/UFG para a implantação de fontes
alternativas de energia na Regional, bem como, a realização de construções com
design sustentável, que promovam à economia da manutenção;

5.

Promover a conscientização para compra de produtos sustentáveis, com categorias A
de consumo elétrico, com gastos reduzidos de água, com tecnologias que
possibilitem o uso de menor quantidade de recursos, bens passíveis de reutilização;
aquisição de bens que considerem maior durabilidade e qualidade, com orientação
para execução de pedidos de compras e realização de pregões que conduzam à
aquisição de tais produtos;

6.

Estimular o desenvolvimento de projetos de ensino, de pesquisa e de extensão e,
ainda de estágios voltados para a promoção de um meio ambiental saudável e um
desenvolvimento sustentável;

7.

Promover capacitações para docentes e técnico-administrativos que estejam
relacionados às práticas em que sejam facilitadas a disseminação de ideias e
trabalhos com foco para o meio ambiente saudável e o desenvolvimento sustentável;

8.

Realizar um trabalho em conjunto com as equipes de TI/Compras/Coordenações
para aquisições de materiais com certificação ambiental;

9.

Promover de forma gradativa a substituição de aparelhos com elevados gastos
energéticos, como geladeiras, freezers, aparelhos de ar condicionado por outros mais
eficientes, dando aos anteriores destinação final correta;

10. Atuar junto ao CEGEF/UFG pela implantação de projetos que permitam o reúso de
água em prédios da REJ;
11. Promover campanhas educativas para a manutenção da limpeza dos Câmpus.

Tecnologia da Informação (TI) e Telefonia
Vivemos um momento marcado pela alta velocidade com que o fluxo de
informações se processa, em decorrência dos avanços tecnológicos e científicos
mundiais. A intensificação da evolução tecnológica tem exigido das universidades um
realinhamento da função e de seus sistemas de informação. Sendo assim, é importante
fortalecermos ações que envolvam TI e Telefonia para o aprimoramento das atividades
institucionais.
Metas

1.

Atuar pela ampliação da velocidade de conexão de Banda Larga junto a Rede
Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), o que possibilitará substancial melhoria no
acesso à Rede e redução de custos na contratação de link particular;

2.

Trabalhar em conjunto com as instituições de ensino superior de Jataí, para a criação
da Rede Metropolitana de Alta Velocidade de Dados (RedeComep). Esta iniciativa já
existe em diversas regiões metropolitanas do Brasil servidas pelos Pontos de
Presença da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) e permitirá a melhoria na
capacidade transmissão de dados com maior benefício para a comunidade de ensino
e pesquisa;

3.

Incentivar a cultura de utilização de softwares licenciados ou livre. O uso destas
tecnologias de forma legal nos permite solicitar suporte junto aos desenvolvedores,
facilitando

assim

melhorias

no

suporte

por

parte

do

CERCOMP

consequentemente, a redução de custos, nos casos de uso de softwares livres;

e,

4.

Descentralizar os serviços de Tecnologia da Informação que, a priori, são
gerenciados pela Administração Central;

5.

Ampliar a cobertura da Rede Eduroam (education roaming) dentro dos limites
internos dos Câmpus da Regional Jataí. A Eduroam é um serviço de acesso sem fio
seguro, desenvolvido para a comunidade internacional de educação e pesquisa. A
iniciativa permite que os estudantes, os pesquisadores e as equipes das instituições
participantes obtenham conectividade à Internet, através de conexão sem fio (wi-fi),
dentro de seus campi e em qualquer localidade que ofereça essa facilidade como
provedora de serviço;

6.

Criar um Banco de Dados que possibilite armazenar, divulgar e arquivar o Sistema
Eletrônico das Revistas da Regional Jataí;

7.

Promover a capacitação dos membros do CERCOMP (técnicos, terceirizados e
estagiários) em busca da qualificação no atendimento à comunidade acadêmica;

8.

Criar um programa de monitoramento dos recursos computacionais da Regional Jataí
(computadores, softwares, impressoras, centrais de rede e outros), para dar suporte
a uma política de manutenção preventiva destas tecnologias e suas atualizações;

9.

Adquirir novas Centrais de Telefonia para permitir a ampliação de ramais telefônicos
nos prédios da REJ.

Comunicação
Fortalecer a Assessoria de Comunicação que é o setor responsável por atuar, por
meio da comunicação integrada, na promoção e na socialização do conhecimento e
informação, fortalecendo a identidade e zelando pela imagem institucional.

Metas

1.

Estabelecer convênios com as emissoras de rádio e TVs do município para a
organização de programas que permitam contribuir com a divulgação das atividades
da universidade;

2.

Trabalhar para a estruturação de uma rádio e TV universitária na Regional Jataí;

3.

Instalar Outdoors nos Câmpus da Regional Jataí para ampliar as ações de
divulgação e informação na nossa Regional, tanto internamente, como para a
comunidade externa;

4.

Fortalecer os recursos comunicacionais – e-mails, sites, redes sociais, comunicação
visual, e outros;

5.

Ampliar as ações de promoção do relacionamento cooperação/diálogo entre
unidades acadêmicas, unidades acadêmicas especiais e instâncias administrativas;

6.

Promover ações de comunicação que permitam aos discentes, docentes e técnicos
administrativos um melhor conhecimento sobre os tramites internos da instituição;

7.

Propagar eventos, notícias, informes e realizações institucionais de forma a fortalecer
a imagem institucional perante a comunidade;

8.

Alocar recursos para a ampliação da estrutura do setor, incluindo contratação de
profissionais, equipamentos e materiais;

9.

Gerir eventos tais como cerimônias de colações de grau e outras ações institucionais;

10. Zelar pelo cumprimento das normas de cerimonial e protocolo nos eventos
institucionais – contando com profissionais capacitados e equipamentos e materiais
necessários;
11. Prosseguir com a realização de ações institucionais que promovem a valorização dos
profissionais da instituição e da imagem institucional – palestras, ação social,
participação em eventos externos, relacionamento com a mídia, entre outros.

Inclusão
Na educação superior, a educação especial se efetiva por meio de ações que
promovam o acesso, a permanência e a participação dos alunos. Estas ações envolvem
o planejamento, organização de recursos e serviços para a promoção da acessibilidade
arquitetônica, nas comunicações, nos sistemas de informação, nos materiais didáticos e
pedagógicos,

que

devem

ser

disponibilizados

nos

processos

seletivos

e

no

desenvolvimento de todas as atividades que envolvam o ensino, a pesquisa e a
extensão. (BRASIL, 2007, p.11).

Metas

1. Fortalecer e apoiar as ações do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI);
2. Investir na melhoria das condições de acessibilidade para portadores de
necessidades especiais (instalação de pisos táteis, rampas e inclinações que
respeitem as normas da ABNT, elevadores e banheiros mais acessíveis). Serão
levadas em consideração os estudos e propostas do Núcleo de Acessibilidade e
Inclusão (NAI) da Regional Jataí;
3. Criar na Biblioteca Central da Regional um espaço destinado ao atendimento dos
alunos com deficiência visual e auditiva, dotado de softwares e equipamentos para
ampliação e/ou leitura e escrita;
4. Realizar levantamentos sobre deficiência ou mobilidade reduzida de alunos e
servidores na Regional Jataí;
5. Estabelecer parcerias com outras instituições, inclusive de Ensino Superior, para
trocas de experiências/ações que contemplem o atendimento a diversidade;
6. Apoiar o desenvolvimento de projetos de pesquisa, ensino e extensão relacionados à
educação inclusiva.;
7. Aplicar o uso de tecnologias assistivas (softwares acessíveis) e recursos didáticos;
8. Oferecer melhores condições de acesso às informações por meio de intérprete de
LIBRAS; Aquisição de livros em Braille e audiodescrição;
9. Criar o Núcleo de Estudos de Ações Afirmativas na Regional, que terá o papel de
ouvir e propor soluções às demandas e aos indivíduos em situação devulnerabilidade
na universidade.

Internacionalização
Prospectar parcerias com outras Instituições de Ensino (nacionais e internacionais)
visando o intercâmbio de docentes e alunos.

Emancipação
Neste contexto de crescimento que a Regional Jataí vivencia, há a necessidade
premente de um trabalho, tendo em vista a emancipação, a busca pela autonomia
permanente e, consequentemente, a transformação da atual Regional Jataí em uma
UNIVERSIDADE autônoma, a ser discutida com a comunidade interna e externa como

consequência da definição do modelo, abrangência e responsabilidade desta nova
instituição.
Metas
1.

Instituir discussões na Regional Jataí e comunidade local e regional, tendo em vista a
deflagração de um processo de organização do modelo de universidade com a
promoção de Audiências Públicas, Seminários, Fóruns, Reuniões e outros;

2.

Promover a discussão sobre a abrangência da Universidade, considerando a região
em que a mesma esta inserida;

3.

Trabalhar a composição de Grupos Temáticos de Trabalho, como, por exemplo:
Orçamento e Recursos; Estatuto e Regimento; Estrutura Física e de Pessoal;
Patrimônio; Estrutura Administrativa; Expansão e outros, tendo em vista a
consolidação e emancipação da Regional Jataí;

4.

Criar grupos/comissões de acompanhamento político pela luta e em favor da nossa

