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Princípios 
• Autonomia didático-científica, administrativa e de 

gestão financeira e patrimonial;  
• Compromisso com a excelência;  
• Conduta ética com estrita observância aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência;  

• Gratuidade no ensino público; Inclusão e acolhimento; 
•  Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; 

Inserção e responsabilidade social;  
• Liberdade intelectual;  
• Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas; 
• Respeito à dignidade da pessoa e aos seus direitos 

fundamentais, proscrevendo o tratamento desigual por 
preconceito de qualquer natureza;  

• Respeito à diversidade das áreas do conhecimento; 
•  Valorização do ser humano. 



Valores 

• Atuar com agilidade, clareza, visibilidade, competência, 
flexibilidade e adaptação diante das especificidades e 
mudanças;  

• Cultivar o diálogo interdisciplinar;  
• Cultivar os valores humanísticos;  
• Desenvolver capacidade de liderança;  
• Estimular a capacidade crítica e reflexiva;  
• Exercitar e estimular a criatividade e a capacidade de 

inovação;  
• Promover a sustentabilidade. 



Áreas estratégicas 

• 1 – Ensino  
• 2 – Pesquisa  
• 3 – Extensão  
• 4 – Gestão 



Estratégias coorporativas 

• 1 – Excelência no ensino  
• 2 – Excelência na pesquisa  
• 3 – Excelência na extensão  
• 4 – Universidade digital  
• 5 – Internacionalização  
• 6 – Governança corporativa  
• 7 – Sustentabilidade  
• 8 – Gestão orçamentária e financeira  
• 9 – Gestão por processos  
• 10 – Gestão de pessoas  
• 11 – Gestão territorial e de infraestrutura  
• 12 – Disponibilização do conhecimento  
• 13 – Comunicação 



Motivação 

Promover uma gestão estratégica na nossa Faculdade, 
formada por: 
 
 Avaliação Institucional 

 
 Planejamento Estratégico 

 
 
Direcionar: 

 
 Investimentos 

 
 Tempo 



Orçamento 2018 
Despesas Valor R$ 1,00 

1. Pessoal 21.492.512 

2. Contratual (manutenção) 1.437 

3. Manutenção predial 56.734 

4. Prog apoio ens grad PAEG 207.525  

5. Prog apoio qualid prod PAQPP 26.758  

6. Total despesas 
compromissadas (2+3+4+5):  

292.454  

7. Manut ativid existentes 211.798  

8. Total 6+7 : 504.252 
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Orçamento 2018 

Origem R$ 1,00 

Orçamento 504.252 

FAPESP 30.000 

Investimentos 840.000 



Modo de funcionamento 

A cada 5 anos 



Justificativa 

 O PLANES (Planejamento Estratégico) da Unicamp 
orienta toda a Universidade na tomada de decisões 
acadêmicas, administrativas e de investimento.  
 

 A FT possui uma realidade diferente das outras 
unidades na UNICAMP. Sendo assim, é necessário o 
estabelecimento de metas concretas para que 
possamos fortalecer a unidade.  
 

 Como exemplo: Mudança para o Campus II, 
fortalecimento da pesquisa e qualidade na graduação. 



Benefícios 

 Possibilidade de estabelecer um planejamento levando 
em contas as características da FT; 
 

 Manutenção das políticas definidas, 
independentemente da mudança de diretores da 
Unidade; 
 

 Promoção da gestão participativa com consequente 
legitimação das decisões administrativas tomadas; 
 

 Estabelecimento de um sistema de análise simplificado, 
com indicadores práticos e metas concretas. 



Procedimento 

Avaliação 
institucional 

Diagnóstico 

Institucional 

Definição 
de ações 

Metas e 
indicadores 

Análise 
Anual 

Ações 
Análise 
anual 

Ações 

Análise 
anual 

Aas ações estão acompanhadas de investimentos! 



O que já fizemos? 

 Avaliação institucional 
 Diagnóstico 

 
Precisamos discutir hoje: 
 
 Metas e indicadores 
 Comissão de avaliação 
 Procedimento 

 
 



Graduação 
Metas Indicadores 

Projeto pedagógico atualizado S/N 

Definir papel do NDE S/N 

Definir papel da CG S/N 

Acompanhamento de egressos S/N 

Avaliação interna (Prof+Funcion) S/N 

Normatização dos laboratórios S/N 

Número de Funcionários 38-X;  % aumento 

Hora aula professor (grad+pós) S/N; 8 total 

Biblioteca (acervo+infra) Atualização; S/N 

Divulgação S/N 

Internacionalização N de intercâmbios 

Atividades a distância (vetor O) % horas: aumento 

Criação Engenharia de Transportes S/N 

Extinção saneamento diurno S/N 



Graduação 
Metas Indicadores 

Infraestrutura: 

Salas docentes temp parcial S/N 

Salas de aula N de salas 

Sala de professor RDIDP indiv S/N 

Sala de professor  Suficientes /NS 

Espaço estudo alunos graduação S/N 

N de matriculas 

N de egressos 

N bolsas IC PIBIC, FAPESP 



Pós-graduação/pesquisa 
Metas Indicadores 

Hora aula professor 8 P+G 

Modernização catálogo S/N 

Todos os permanentes com aula S/N 

Aumentar numero de bolsas X-Y 

Aumentar produção Artigos/prof 

Congressos/prof 

Patentes/prof 

Defesas/prof 

Projetos/prof : ($/prof) 

Espaço pesquisa (40 m2 inicial) m2/prof 

Website em Inglês, instituição e 
laboratórios 

Melhorar a nota da Capes  de 4 para 5 



Extensão 



Extensão 



Extensão 
Metas Indicadores 

Docentes proponentes cursos 

-Especialização 12 

-Extensão 18 

-Difusão 24 

Propostas de convênios 

-Com recurso financeiro 12 

-Sem recursos financeiro 14 

Investimento 

-Salas de aula X 



Direção 
Metas Indicadores 

Transparência Porcentagem de informação divulgada 

(orçamento/pautas/atas/deliberações/ 

site atualizado) 

Espaço físico Pesquisa / Salas de aula m2 por professor (40 m2 inicial) / N de 

salas / suficiente 

Espaço físico de convivência alunos Presente/ausente e suficiente/ns 

Programa de responsabilidade social Presente/ausente 

Comissão independente de avaliação PLANES Presente/ausente 

Ruído atividades culturais Presente/ausente 

Salas de docentes - tempo parcial Presente/ausente 

Gabinete individual Presente/ausente 

Numero de carteiras Suficiente/não suficiente 

Ar condicionado % de espaços com A/C (bom estado) 



Direção 
Metas Indicadores 

Instalações sanitárias Suficiente/boas condições/restritas 

Copa Cozinha Restritas /  bom estado 

Técnicos para os laboratórios Numero  - Suficiente/não suficiente 

Coordenadores eleitos Sim/Não 

Processos administrativos bem definidos Presente/ausente 

Memoria administrativa Presente/ausente 

Funcionários em disfunção Presente/ausente 

Número de funcionários 38 - X 

Mudança para o CAMPUS II S/N 



Comissão de Avaliação 

 
 2 ou 3 membros 
 Professores 
 Membros externos 



Sugestões? 


