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1 - PEQUENA BIOGRAFIA DOS CANDIDATOS:  
 

Prof. Dr. Mario Celso Peloggia 

- Formado em Odontologia pela Universidade de Taubaté 

(1987). 

- Ingressou na UNITAU como Auxiliar de Ensino (1989).  

- Especialista em Periodontia pela UNITAU (1991) e 

Saúde Coletiva e PSF pela Universidade Cruzeiro do 

Sul (2006). 

- Mestrado em Endodontia pela UNITAU (1995). 

- Doutorado em Endodontia pela UNITAU (2000).  

- Professor Assistente III disciplinas de Odontologia 

Social, Orientação Profissional e Odontologia Legal, 

do Departamento de Odontologia da UNITAU. 

- Coordenador de projetos de extensão "Educação em 

Saúde Bucal" até 2014. 

- Coordenador de projetos de extensão da Pró-reitoria 

de Extensão (2004 a 2007). 

- Assessor de convênios da Universidade de Taubaté 

(2007 a 2014). 

- Assessor da PREX da UNITAU por 10 anos. 

- Pró-reitor de Extensão (2014 - 2016). 

- Membro da Câmara de Extensão da ABRUEM (2014 - 

2016). 

- Membro da Revista de Extensão da Universidade de 

Taubaté (2010 a 2016). 

- Presidente da Editora EDUnitau (2014 a 2016). 

- Presidente da Comissão Executiva do CICTED (2014 - 

2016).  

- Coordenador do Fórum de Extensão - região sudeste 

(2015).  

- Pró-reitor de Finanças da Universidade de Taubaté 

(2016 até hoje). 

- Membro do Conselho das Fundações e da Empresa da 

Universidade de Taubaté (FUST, FUNCABES, FAPETI, 

FUNAC e EPTS). 
http://lattes.cnpq.br/5451998934608018 

 

 

 

http://lattes.cnpq.br/5451998934608018
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Prof. Dr. Xenofonte Paulo Rizzardi Mazzini 

 

- Formado em Medicina pela UNESP. 

- Residência Médica por três anos no Hospital do 

Servidor Público do Estado de São Paulo. 

- Especialista em Ginecologia e Obstetrícia pela 

SOGESP/ FEBRASGO. 

- Ingressou na FMT em 1974, migrando para a UNITAU, 

em 1982, como professor colaborador. 

- Diretor do Departamento de Medicina nos anos de 

1983-1984. 

- Doutorado em Ginecologia e Obstetrícia pela USP. 

- Coordenador do Programa de Saúde da Mulher do 

Município de Taubaté por nove anos. 

- Reingresso na UNITAU em 1999, assumindo a 

coordenação das disciplinas de Ginecologia e 

Obstetrícia até 2016 (professor assistente III). 

- Membro do CONSAD desde 2017 até o presente. 

- Diretor do Departamento de Medicina de 2014 até o 

presente momento. 
http://lattes.cnpq.br/2865420074815103 
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2. APRESENTAÇÃO 
 

O presente documento contém as diretrizes básicas do 

programa que pretendemos adotar na Universidade de 

Taubaté. Essas diretrizes resultaram da reflexão dos 

três segmentos da nossa Universidade e visam promover 

o desenvolvimento institucional, através de medidas 

de curto, médio e de longo prazo, em consonância com 

os princípios gerais que norteiam a UNITAU e as metas 

que compõem o Plano Nacional de Educação vigente. 

 

Não temos a pretensão de que seja um programa acabado 

ou completo; afirmamos, porém, que constitui um 

conjunto harmônico e possível de realizar. Seu 

objetivo é: 

 

1)aprimorar a gestão da nossa Universidade, 

proporcionando-lhe a necessária racionalização 

administrativa; 

 

2)garantir a correta aplicação dos recursos, evitando 

desperdícios e garantindo a sustentabilidade 

financeira; 

 

3)atingir metas de crescimento qualitativo das 

atividades desenvolvidas pelos profissionais em toda 

a UNITAU; 

 

4)recuperar gradativamente as perdas salariais, 

benefícios, e incorporações  com planejamento 

participativo, mantendo os benefícios hoje já 

concedidos e estudar as possibilidades, sempre 

respaldado na sustentabilidade, da sua ampliação;  

 

5)viabilizar e implementar plano de carreira para  os 

funcionários da UNITAU e promover a reclassificação 

dos professores de maneira sustentável; 

  

6)integrar de maneira harmoniosa o ensino, pesquisa e 

extensão; 
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7)promover a otimização da utilização dos prédios da 

Instituição, não só sob a ótica do aproveitamento 

físico, como também, dos custos operacionais; 

 

8)buscar, permanentemente, a humanização da relação 

Universidade - Aluno, e,  

 

7) acima de tudo, propiciar sempre a Transparência 

Administrativa. 

 

 

É impossível pensar a Universidade dissociada do 

contexto global da educação, especialmente ao se 

considerar a realidade socioeconômica do país. 

Entendemos que a Universidade se configura como 

agente transformador social e cultural e é nesse 

sentido que sua missão deve assegurar a todos os 

cidadãos uma sólida base humanística, indispensável 

para alcançar o necessário aprimoramento que atenda 

de maneira crítica e efetiva, às profundas e 

contínuas mudanças da sociedade contemporânea. 

 

Ao assumir tal missão, terá a Universidade de vencer 

desafios diversos, mediante ações integradas com toda 

a sociedade, a qual se insere como instituição 

educacional e cultural, a saber:  

 

1)preservar sua própria identidade com autonomia, num 

mundo em transformação;  

 

2)ampliar sua participação no desenvolvimento global 

da sociedade a que pertence e deve servir;  

 

3)cumprir seu papel de centro produtor e transmissor 

de conhecimento e cultura; 

 

4)contribuir de maneira eficiente para a reforma da 

educação, frente ao impacto dos novos conhecimentos 
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científicos, das inovações tecnológicas e da produção 

artística e cultural;  

 

5)realizar investimentos e novos procedimentos e 

técnicas educacionais para aperfeiçoamento das 

atividades acadêmicas, em termos de ensino, pesquisa 

e extensão, bem como na qualificação continuada de 

seus profissionais;  

 

6)buscar permanentemente a qualidade nas atividades 

acadêmicas e administrativas com flexibilidade e 

criatividade na gestão de seus recursos. 

 

Por seu potencial de reflexão crítica, a Universidade 

deve assumir posição de destaque numa sociedade 

democrática, servindo de instrumento propulsor de 

transformação social. Deve atender aos anseios e às 

necessidades da comunidade na qual se situa, tendo o 

compromisso de colocar o resultado de suas atividades 

de ensino, pesquisa e extensão ao seu alcance e 

serviço. Cabe-lhe ainda garantir a qualidade desses 

resultados através de uma efetiva política de 

capacitação e qualificação dos servidores docentes e 

técnico-administrativos em educação, bem como da 

efetiva participação dos estudantes na vida 

universitária. 

 

Uma instituição capaz de realizar essas tarefas deve 

buscar a efetivação de uma verdadeira e permanente 

integração dos seus distintos segmentos. Para tanto, 

é indispensável à participação ativa da comunidade 

nas questões que envolvam a dinâmica da vida 

universitária, desde as questões específicas e 

pontuais até as que afetam a todos. Nesse sentido, é 

fundamental o respeito aos princípios básicos da 

universidade democrática. 

 

É necessário reconhecer que, em um momento de grandes 

desafios para a Universidade, a melhor opção é o 
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esforço conjunto em promover uma aliança que propicie 

seu progresso e sua consolidação. Para tanto, a 

Universidade deve estabelecer uma prática interna, 

sistemática e periódica de avaliação em todos os 

níveis, acadêmicos e administrativos, iniciando pela 

avaliação dos procedimentos da Reitoria, Pró-

Reitorias e Fundações, cujo resultado deverá orientar 

ações transformadoras que elevem sua qualidade e 

eficiência. 

 

Nossa intenção é que, juntos, sejamos protagonistas 

no crescimento da instituição que nos acolhe, visando 

a um projeto coletivo e democrático, com interlocução 

constante da comunidade universitária como partícipe 

deste episódio da história que propomos escrever, de 

fato, a muitas mãos, e onde esteja garantido o espaço 

do debate dos interesses maiores dos cidadãos. 

 

Em respeito aos princípios e valores nos quais 

acreditamos, e por achar ser este um desafio 

necessário e possível, decidimos colocar o nosso nome 

e nossas propostas para avaliação da comunidade da 

UNITAU. O Plano de Trabalho que ora apresentamos, em 

formato sintético, serve para demonstrar a nossa 

intenção, os princípios éticos, as linhas-guia e as 

ações que acreditamos ser importantes para o 

crescimento e consolidação da nossa Universidade. 

 

Sabemos da responsabilidade que nos cabe como 

postulante ao cargo de Reitor e de Vice-Reitor, e 

assumimos aqui o compromisso de preservar a absoluta 

e inquestionável independência dos Conselhos 

Superiores, de reconhecer e respeitar a experiência 

acumulada de estudantes, técnico-administrativos e 

docentes, e também o legado histórico de cada um de 

nossos cursos. 
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3 - INTRODUÇÃO 
  
Nesses 50 anos de existência, a UNITAU sofreu 

transformações marcantes e duradouras. Passou de uma 

Universidade focada predominantemente na graduação, 

para uma instituição que vem se destacando no ensino 

de graduação e de pós-graduação, na pesquisa e na 

extensão universitária. 

 

O reconhecimento de que a educação superior de 

qualidade deva estar vinculada à pesquisa e à 

extensão foi fundamental para a UNITAU se destacar 

como a maior Universidade Pública Municipal do 

Brasil, dentre as 66 existentes no Brasil. 

 

Nos últimos 12 anos, a UNITAU vem mantendo quase o 

mesmo número de cursos e de alunos de graduação. A 

pós-graduação mostra os mesmos sinais, porém 

apresentando uma valorização profissional com 

reconhecimento de cursos. A Extensão apresentou o 

mesmo quadro.  

 

Assim a instituição vem mantendo, nos níveis 

pedagógico-administrativo e financeiro, uma gestão, 

que, associada às crises do mercado, tenta manter 

suas características. Observa-se que, para atender às 

reivindicações de seus professores, servidores e 

alunos, em conformidade com obrigações legais, será 

necessária uma gestão participativa e colaborativa, 

voltada ao crescimento, orientada pelo seu Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI, conduzida por um 

planejamento estratégico sistemático e cuidadoso que 

aponte ações de curto, médio e longo prazo, para sua 

sustentabilidade.  

 

Esse cenário, associado à crise econômica e política 

do país, colocou a Universidade numa delicada 

situação de asfixia orçamentária e financeira em 

2016, ameaçando a manutenção e a evolução das 

conquistas alcançadas. Portanto, um dos meus 
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principais desafios foi reequilibrar as contas da 

Universidade nesses últimos dois anos, o que, hoje, 

vai permitir buscar o restabelecimento de um diálogo 

construtivo com discentes, docentes e técnicos 

administrativos, para uma aplicação criteriosa e 

responsável dos recursos disponíveis. 

 

Assegurado o princípio de uma gestão responsável, 

focada na garantia dos salários dos nossos servidores 

e na qualidade do ensino aos nossos alunos, junto a 

uma precificação adequada dos nossos cursos, muitas 

das ações aqui apresentadas poderão imediatamente ser 

colocadas em prática, sobretudo aquelas que dependem 

essencialmente da retomada do diálogo, interno e 

externo, e da agenda estabelecida para os debates 

colegiados, visando à construção das diretrizes que 

nortearão o futuro da nossa Universidade. Nos dias de 

hoje, o reequilíbrio financeiro já permite criar uma 

agenda mais adequada para os pagamentos das licenças 

prêmio, incorporação do abono e reclassificação dos 

professores, que, há muito tempo, estão esperando por 

isso; já outras demandas, dependerão da recomposição 

orçamentária e financeira da Universidade. 
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4 - AÇÕES INSTITUCIONAIS 

 
O princípio da Gestão Moderna Democrática – 

envolvendo não apenas a Transparência, mas também a 

Participação e a Descentralização – implica a 

participação, na gestão da instituição, de todos os 

segmentos que compõem a comunidade acadêmica. Todos 

devem ser ouvidos com responsabilidade para 

contribuir para o crescimento universitário em todas 

as áreas. A Gestão Democrática também implica a 

Descentralização do poder, isto é, as ações 

administrativas devem ser elaboradas e executadas de 

forma a atender os anseios de todos. Para atender às 

necessidades e complexidades dos diferentes 

departamentos, serão criadas condições e meios para 

que cada unidade de Ensino discuta e participe das 

decisões que permitam seu crescimento em todas as 

áreas. 

Assim, entendemos ser necessário o fortalecimento das 

ações para a criação do "Programa Reitoria e Pró-

reitorias Itinerantes", atuante e estreitando o 

diálogo com as comunidades das diferentes unidades. 

 
 

 

4.1 ACADÊMICAS 
 

➢Elaborar e executar uma efetiva política de 

flexibilização curricular na graduação, mediante a 

integração entre os cursos e programas de pós-

graduação e extensão; 

 

➢Aprimorar a relação entre a universidade e a 

sociedade, estreitando laços com a comunidade local e 

regional; 

 

➢Criar condições de acolhimento e valorização de 

professores da Instituição para desenvolvimento de 

ações de pesquisa reduzindo gradativamente a vinda e 
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a necessidade de professores visitantes; 

 

➢Fortalecer a Assessoria de Relações Internacionais e 

dar maior visibilidade às suas ações; 

 

➢Reestruturar a política de orientação acadêmica para 

o combate à evasão estudantil, avaliando a criação de 

núcleos de tutoria por departamentos; 

 

➢Apoiar a criação de novos cursos de graduação, 

extensão e pós-graduação (presencial e a distância), 

que atendam à demanda comprovada, porém antes disso, 

garantir o atendimento prévio das necessidades dos 

cursos já existentes; 

 

➢Fomentar cada vez mais a interação com outras 

instituições nacionais, principalmente municipais e 

internacionais, visando programas de estágios durante 

a graduação e ampliação das pesquisas e dos convênios 

com os Programas de Pós-Graduação; 

 

➢Ampliar as formas de integração entre os modelos de 

ensino presencial e a distância, intensificando as 

ações voltadas para o treinamento e capacitação de 

docentes e técnico-administrativos no uso das 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) 

aplicadas ao ensino; 

 

➢Estabelecer uma política de apoio e estímulo à 

adesão aos editais de fomento à pesquisa e extensão 

pelos professores da UNITAU, assim como respaldar a 

elaboração de projetos em busca de recursos em 

instituições e organismos nacionais e internacionais; 

 

➢Fomentar a discussão e implantação de inovações 

curriculares nos cursos de graduação que tenham como 

referência a ampliação do desenvolvimento de 

habilidades e competências dos estudantes; 

 



 

14 

➢Ampliar ações com Incubadoras/Laboratórios de 

Empresas; 



➢Adequar e criar novos espaços de estudos para os 

estudantes e reurbanizar os espaços de convivência; 

 

➢Fortalecer o aspecto estratégico do sistema de 

bibliotecas para a qualificação dos cursos e 

programas da UNITAU; 

➢Promover a reelaboração do Regimento Interno de 

todas as unidades acadêmicas por meio de discussão 

com a sua comunidade; 

 

➢Criar calendário anual de eventos institucionais e 

departamentais, de modo a potencializar a divulgação 

e a participação da comunidade interna e externa nas 

ações promovidas. 

 

É importante que a UNITAU possa refletir sobre temas 

como a flexibilização da estrutura curricular, em 

geral centrada na formação disciplinar, buscando 

garantir a inter e a transdisciplinaridade. Essa 

flexibilização, que não visa diminuir a importância 

da formação básica e da presença do docente em sala 

de aula, deve ser orientada para maior integração com 

a pesquisa e com a extensão. O processo ensino e 

aprendizagem devem ser interativos, promovendo uma 

participação mais ativa, maior autonomia e 

responsabilidade do estudante na construção do 

conhecimento. 

 

 
 

4.2 - GRADUAÇÃO 

 
AÇÕES PRINCIPAIS: 

 

➢ Reestruturar os laboratórios para Graduação de modo 

a reforçar a qualidade do ensino e atender ao 
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compromisso de formar profissionais com capacidade de 

resolver problemas complexos e contribuir de forma 

positiva para a sociedade; 

 

➢ Inovar e investir em experiências curriculares, 

pedagógicas, didáticas e de ordem prática, 

profissional, nas clínicas, laboratórios e 

escritórios assistenciais; 

 

➢ Criar mecanismos institucionais que permitam ouvir 

mais os alunos sobre as questões relacionadas ao 

ensino; 

 

➢ Incentivar a produção de livros didáticos e outros 

materiais didáticos, adequando a estrutura e 

competência da EDITORA UNITAU; 

 

➢ Promover constantemente a revisão da carga horária 

formal dos cursos de graduação para possibilitar o 

estímulo às atividades curriculares extraclasses e 

outras complementares na formação individual ou 

profissional; 

 

➢ Promover, sempre que necessário a ampla discussão, 

envolvendo as Unidades Orçamentárias e os 

Departamentos, sobre a possibilidade de reorganização 

curricular visando oferecer aos estudantes 

alternativas de formação com ênfase mais acadêmica ou 

de maior empregabilidade e empreendedorismo;  

 

➢Estimular a integração entre a graduação, extensão e 

a pós-graduação, por meio do desenvolvimento de 

projetos conjuntos, da supervisão compartilhada de 

estudantes de iniciação científica, da organização de 

eventos científicos e culturais, de atividades 

didáticas, e de outros; 

 

➢ Realizar um amplo diagnóstico e implementar ações 
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para minimizar a evasão, e buscar recursos para 

garantir a sustentabilidade das medidas de inclusão 

social, com ênfase na permanência estudantil, bolsas 

de estudo (iniciação científica, monitoria, PIBEX); 

 

➢ Reconhecer os órgãos estudantis como interlocutores 
importantes do corpo discente; 

 

➢ Alavancar o desempenho de áreas com problemas de 

avaliação, dando suporte a ações que as viabilizem 

como futuros nichos de excelência; 

 

➢Estabelecer estratégias para o desenvolvimento das 

licenciaturas com vistas ao aprimoramento do modelo 

de formação de professores e, consequentemente, à 

melhoria da escola básica contemporânea; 

 

➢Criar um Programa de Melhoria de Ensino de 

Graduação, observadas as necessidades específicas de 

cada área, em conjunto com diretores e professores; 

 

➢ Aperfeiçoar os instrumentos de acompanhamento dos 

egressos de graduação e de pós-graduação, visando à 

melhoria do ensino e o seu aproveitamento nas 

atividades-fim da Universidade; 

 

➢Aprimorar e assegurar a continuidade da qualidade do 

ensino oferecido pelo colégio da UNITAU; 

 

➢Fomentar a participação das unidades em feiras e 

eventos, de modo a divulgar a imagem e principalmente 

os serviços oferecidos pela UNITAU. 

 

 
 

4.3 - DE PÓS-GRADUAÇÃO – FORMAÇÃO CIENTÍFICA E 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA 
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AÇÕES PRINCIPAIS: 

 

➢ Definir um sistema de avaliação permanente no âmbito 
da pós-graduação, com vistas a colaborar com a 

avaliação externa da CAPES, incluindo uma visão sobre 

excelência da pós-graduação; 

 

➢ Intensificar a integração com a graduação e extensão 

por meio do desenvolvimento de projetos conjuntos, da 

supervisão compartilhada de estudantes de iniciação 

científica, da organização de eventos científicos e 

culturais, de atividades didáticas, e de outros; 

 

➢ Criar um Escritório de Apoio ao Professor para 

Gestão de Recursos Externos. Os recursos captados das 

agências de fomento demandam tempo com a 

administração e a burocracia, deixando pouco tempo 

para as ações do projeto. Nesse sentido, o escritório 

tem por objetivo dar suporte aos processos (formais) 

de aquisição, prestação de contas e controle 

financeiro; 

 

➢Iniciar o estudante de graduação na pesquisa, 

mantendo os Trabalhos de Graduação, fortalecer seu 

contato com os estudantes de pós-graduação e de ambos 

com grupos de pesquisa consolidados e com projetos de 

inovação é uma estratégia que está no cerne deste 

Plano de Gestão; 

 

➢ Implementar ações que permitam a manutenção e a 

viabilização das atividades de pesquisas da UNITAU, 

tanto do ponto de vista de infraestrutura, quanto do 

apoio técnico; 

 

➢ Aperfeiçoar a política de construção de parcerias 

internacionais estratégicas, a partir daquelas que já 

se mostraram eficientes e do envolvimento de egressos 

estabelecidos no exterior; 
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➢ Fortalecer a comunicação com as agências de fomento 

à pesquisa e ampliar a participação da Universidade 

na definição das políticas e dos programas de 

financiamento; 

 

➢ Continuar estimulando e fomentando os programas 

institucionais de bolsas de iniciação científica; 

 

➢Ampliar, dar suporte e desburocratizar o 

desenvolvimento de pesquisa em parceria com os 

setores público e privado, nacional e estrangeiro; 

 

➢ Fomentar o desenvolvimento de pesquisas que auxiliem 
os órgãos públicos e as organizações da sociedade 

civil na implementação de políticas públicas e de 

ações que contribuam para solucionar os problemas da 

sociedade; 

 

➢ Fomentar, através de editais, a criação e o 

fortalecimento de revistas científicas. Para tanto, 

os proponentes deverão apresentar um plano para 

elevar o fator de impacto da revista de modo a 

melhorar a visibilidade e, consequentemente, a 

qualidade da ciência produzida na UNITAU; 

 

➢ Estimular sempre a participação dos estudantes em 

atividades de iniciação científica, como diferencial 

do ensino em uma Universidade em que a pesquisa é 

intensa e de alto nível; 

 

➢ Promover a realização de seminários de integração 

sobre as grandes questões nacionais e mundiais 

(inovação tecnológica, mudanças climáticas, energia, 

responsabilidade social e cidadania, diversidade, 

produção ambientalmente consciente, reciclagem, 

dentre outras); 
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➢ Estimular a cooperação internacional, especialmente 

quanto à mobilidade estudantil, para alunos 

envolvidos em atividades de pesquisa ou no 

desenvolvimento de práticas pedagógicas e outras 

ações de formação profissional; 

 

➢Implantar política de cooperação interna entre 

pesquisadores e extensionistas, com a criação de 

espaços para discussão e editais de fomento 

específico para projetos colaborativos; 

 

➢Criar indicadores de avaliação de desempenho para o 

monitoramento e melhoria dos resultados dos projetos 

de Pesquisa. 

 
 

 

4.4 - EXTENSÃO 

 
AÇÕES PRINCIPAIS: 
 

A política de extensão será conduzida em consonância 

com a Política Nacional de Extensão, respeitando a 

indissociabilidade dos três segmentos: ensino, 

pesquisa e extensão, bem como valorizando a 

interdisciplinaridade, interação dialógica, impacto e 

transformação – e considerando a contribuição para a 

formação cidadã dos discentes, através da sua imersão 

e vivência com os vários contextos culturais 

existentes na região, fortalecendo as trocas de 

saberes. 

 

De acordo com a atual Política Nacional de Extensão 

Universitária, a UNITAU vem buscando uma 

transformação de uma extensão para a sociedade 

(transferência de conhecimentos e tecnologias), para 

uma extensão com a sociedade (programas e projetos), 

por meio da interação dialógica, troca de saberes e 

valorização de outras formas de conhecimento (social 

e empresarial), reforçando o compromisso social da 
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Universidade. 

 

Apesar dessa mudança conceitual, a redução dos 

recursos aplicados em extensão nos últimos anos 

resultou na diminuição do número de projetos e 

redução de HDAs para professores e também uma redução 

no número de bolsas PIBEX concedidas pela 

Instituição.   

 

Assim, é necessário retomar seu crescimento, com 

programas e projetos devidamente afinados com a nova 

Política Nacional EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, 

regularização integral das ligas e valorização dos 

docentes e discentes envolvidos com a Extensão 

Universitária dentro da UNITAU, isto porque uma 

Universidade deve estar sempre pautada em 3 pilares, 

ou seja, ensino, pesquisa e extensão.  

 

➢Incentivar a expansão das atividades de Extensão 

desenvolvidas pelos Departamentos; 

 

➢ Organizar equipe vinculada à PREX para apoiar a 

execução das ações extensionistas desenvolvidas pela 

UNITAU; 

 

➢ Desenvolver e consolidar a metodologia de repasse de 
recursos orçamentários segundo o cronograma de 

Extensão; 

 

➢ Estimular a incorporação de maior número de 

professores, funcionários e alunos em atividades de 

Extensão; 

 

➢ Aumentar o percentual das atividades de Extensão 

desenvolvidas de forma integrada ao ensino e à 

pesquisa; 

 

➢ Discutir sempre a inclusão da Extensão como 
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componente curricular nos Projetos Políticos-

Pedagógicos; 

 

➢ Incentivar o oferecimento de disciplinas de 

integração Extensão-Comunidade; 

➢ Estimular a produção acadêmica resultante de 

projetos de Extensão e sua divulgação; 

 

➢ Reestruturar a Revista de Extensão e valorizar pela 

mídia as ações e projetos de extensão; 

 

➢ Promover adequação da concessão de bolsas de 

extensão e apoio aos projetos, programas, ligas e 

eventos de extensão Universitária;  

 

➢Inserir créditos de extensão em cursos de Graduação 

e Pós-Graduação, regulamentando a integralização dos 

créditos de extensão no currículo de Graduação e na 

Pós-Graduação; 

 

➢ Estimular a realização de atividades de extensão com 
caráter interdisciplinar e multidisciplinar. Envolver 

indivíduos de diferentes áreas na coordenação e nas 

equipes de trabalho, com integração de diversos 

cursos e disciplinas para a convergência de um 

propósito comum;  

 

➢Aperfeiçoar o Sistema de Registro das Ações de 

Extensão com o objetivo de aumentar o número de ações 

de extensão registradas e tornar o formulário mais 

adequado ao preenchimento; 

 

➢Ampliar as publicações resultantes das atividades de 

extensão com o objetivo de valorizá-las, sistematizar 

as ações de extensão aperfeiçoando a Revista da 

Extensão; 

 

➢ Incentivar a publicação dos relatos de experiência; 



 

22 

 

➢Ampliar e manter os cursos de extensão presenciais e 

a distância e prestar o suporte técnico e pedagógico 

aos usuários dos ambientes virtuais de aprendizagem 

institucionais de cursos de extensão;  

 

➢Fortalecer o Repositório de Conhecimento Livre para 

agrupar o conhecimento produzido na instituição e 

disponibilizá-lo à comunidade. 

 

 

4.5 - INOVAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 

 
AÇÕES PRINCIPAIS: 
 

➢ Definir diretrizes institucionais que incentivem a 
pesquisa e o desenvolvimento científico, tecnológico 

e social, alinhadas com o Marco Legal da Ciência, 

Tecnologia e Inovação. Reestabelecer e reimplementar 

Política de Inovação da UNITAU; 

 

➢Estimular a criação de incubadoras de empresas de 

base tecnológica e fortalecer a atuação da UNITAU 

junto à rede de parques tecnológicos e aos parques 

tecnológicos internacionais, vinculados à FAPETI; 

 

➢ Fomentar pesquisas e desenvolvimento de tecnologias 
digitais inovadoras e de empreendedorismo no âmbito 

do ensino, pesquisa e extensão; 

 

➢ Criar editais para o desenvolvimento da pesquisa na 
área de tecnologias digitais para utilização nas 

atividades acadêmicas; 

 

➢Ampliar a participação em editais externos com 

ênfase na interação com a Pós-Graduação. Fomentar que 

programas de pós-graduação se integrem a editais 

externos nacionais e internacionais trazendo às ações 
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de pós-graduação os elementos de inovação científica 

e tecnológica; 

 

➢Implantar programa de workshops estratégicos de 

interação. Divulgar temas pertinentes à pesquisa e à 

inovação, estabelecendo e fortalecendo vínculo entre 

a comunidade universitária e os segmentos sociais 

envolvidos; 

 

➢ Avaliar o processo de implantação do Parque 

Científico e Tecnológico. Rever as atividades 

necessárias à implantação;  

 

➢ Utilizar, na UNITAU, os resultados de pesquisas 

desenvolvidas na Universidade. Tornar a Universidade 

um espaço de aplicações a partir de resultados de 

suas próprias pesquisas, criando oportunidades de 

melhorias, eficiência e sustentabilidade; 
 

➢ Promover o empreendedorismo para o desenvolvimento, 
a sustentabilidade e o despertar de talentos; 

 

➢ Criar novos mecanismos de financiamento para 

pesquisas de impacto econômico e social. Atuar junto 

a órgãos de fomento buscando financiamento para 

pesquisas; 

 

➢ Apoiar a formalização de novas empresas juniores, no 
âmbito da UNITAU. Definir as diretrizes para a 

criação, funcionamento e contratação. 

 

 
 

 

4.6 – ESCOLA DE APLICAÇÃO DR. ALFREDO JOSÉ 

BALBI 

 

➢Promover gradativamente a otimização do 
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espaço; 

 

➢Inserir adequadamente projetos de extensão nas ações 

que permitam a complementação do ensino desenvolvido 

na Escola e possibilite uma aproximação dos alunos da 

Escola com a Graduação; 

 

➢Promover meios para ampliar a captação de alunos e 

fidelização dos mesmos; 

 

➢Manter as atividades relacionadas à adequação do 

mercado e possibilitar a ampliação dos incentivos 

para ingresso nos cursos de graduação; 

 

➢Inserir o aluno da Escola cada vez mais nos 

Congressos promovidos pela UNITAU, permitindo o 

desenvolvimento e apresentação de projetos; 

 

➢Incentivar cada vez mais a realização de atividades 

esportivas internas e externas e a realização de 

Feiras de ensino e projetos; 

 

➢Maior aproximação com a Associação de Pais e Mestres 

para promover diálogos que permitam sempre a melhora 

na qualidade do ensino;  

 

➢Verificar em conjunto com a Direção da Escola, 

dentro das normas educacionais vigentes, demandas 

regionais para cursos técnicos e sua possibilidade de 

implantação; 

 

➢Promover a valorização dos professore da Escola e 

sua constante capacitação e incentivar o espírito 

inovador dos alunos, com foco nas questões mundiais. 
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4.7 - BEM ESTAR DA COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA  

 
AÇÕES PRINCIPAIS: 
 

➢Ampliar e capacitar a Central de Atendimento ao 

Aluno; 

 

➢Facilitar a vida do aluno, qualificando os serviços 

e informações oferecidas aos discentes, através da 

criação de espaços integrados de atendimento em todos 

os departamentos, disponíveis nos turnos de oferta de 

aula, com suporte presencial e virtual; 

 

➢ Criar as Estações de Convivência nos departamentos; 
 

➢Incentivar o esporte participativo e o esporte 

competitivo. Promover competições internas e apoiar a 

participação de equipes da UNITAU em competições 

externas; 

 

➢ Aprimorar as medidas de segurança da comunidade e 
preservação do patrimônio. Continuar estabelecendo as 

normas de segurança e medidas preventivas de atuação; 

  

➢Ampliar o projeto integrado de vigilância e promoção 

da saúde dos servidores da Universidade. Ampliar as 

ações de prevenção de doenças ocupacionais e 

acidentes em serviço, com o estabelecimento de planos 

para cada tipo de atividade; 

 

➢Ampliar a comunicação com a comunidade estudantil. 

Aumentar a visibilidade da assistência estudantil 

junto à comunidade, utilizando linguagens e 

ferramentas adequadas; 

 

➢ Criar uma política de comunicação interna e externa 
à assistência estudantil;  

 



 

26 

➢ Encaminhar o desenvolvimento de uma nova identidade 
visual, mais jovem e arrojada, para divulgação das 

ações da PRE; 

 

➢ Desenvolver uma nova página institucional da PRE; 

 

➢Utilizar redes sociais para a interação com a 

comunidade "ACOM EM AÇÃO". 

 

 

4.8 - ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

 
AÇÕES PRINCIPAIS: 

 

➢ Dar continuidade ao apoio de projetos voltados à 

melhoria do Ensino Fundamental e Médio das escolas 

públicas (capacitação de professores, ações diretas 

com os alunos, etc.); 

 

➢ Ampliar os programas de monitoria, estágios 

extracurriculares, iniciação à docência, pesquisa e 

extensão; 

 

➢ Incentivar o intercâmbio estudantil mediante a 

consolidação da UNITAU em Programas Internacionais de 

Intercâmbios; 

 

➢ Intensificar a participação de alunos em eventos de 
caráter científico, político e cultural, estaduais, 

nacionais e internacionais; 

 

➢ Ampliar o acompanhamento pedagógico e psicossocial 
dos discentes; 

 

➢Ampliar e consolidar o Programa de Apoio ao Esporte; 

 

➢ Apoiar as atividades desenvolvidas pelas entidades 
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representativas dos discentes; 

 

➢ Apoiar e dar sustentabilidade às empresas juniores.  
 

 

4.9 - ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS 

 
AÇÕES PRINCIPAIS: 

 

➢Agilizar os processos de compras e contratação de 

serviços; 

 

➢Implantar a gestão itinerante buscando agilizar o 

conhecimento das demandas da comunidade da UNITAU; 

 

➢Estabelecer contratos de manutenção preventiva de 

equipamentos; 

 

➢Ampliar a concessão de descontos e inclusão no PAM, 

dentro da realidade orçamentária; 

 

➢Criar mecanismos para tornar mais ágil a cobrança, 

bem como propiciar a simulação de acordos de débitos 

online;  

 

➢Ampliar parcerias para financiamentos de 

mensalidades com instituições privadas; 

 

➢Rediscutir e entender o novo modelo de FIES; 

 

➢Rediscutir o Plano de Segregação de Massa do Regime 

Próprio de Previdência Social – IPMT; 

 

➢Discutir de forma democrática o planejamento do 

orçamento da Universidade, permitindo e incentivando 

a elaboração do Plano de Desenvolvimento 

Institucional com participação da comunidade 

universitária; 
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➢Intensificar e divulgar o Programa de Recuperação de 

Créditos no ano de 2018, acompanhando rigorosamente o 

cumprimento dos parcelamentos firmados e aplicando 

cada vez mais seus recursos de forma organizada, após 

o conhecimento das demandas, na infraestrutura e 

equipamentos.  

 

➢Manter a integridade financeira da Instituição, 

garantindo assim o cumprimento de todas as suas 

obrigações; 

➢Finalizar o processo para implantação de pagamentos 

com cartão de débito e crédito; 

 

➢Organizar os pagamentos das licenças prêmio/2016, já 

em andamento, 2017 e 2018, seguindo os critérios de 

pagamento pelo encerramento parcelas dos anos 

anteriores, após o devido estudo da viabilidade 

financeira e aprovação do Conselho competente; 

 

➢Organizar o aumento salarial associado à recuperação 

salarial, mais a modernização da instituição, que 

dependerão da recomposição orçamentária e financeira 

da Universidade, que pode acontecer da seguinte 

maneira: 

 

- criar e intensificar comissões de avaliação 

patrimonial, de sustentabilidade financeira e 

administrativa, possibilitando, por meio de 

discussões coletivas com representantes da comunidade 

interna, iniciar ações de readequação em 3 campi,  a 

nossa nova UNITAU.     

 

- quitação dos acordos com a Previdência Social 

assumido pela Administração dos últimos 12 anos, com 

a venda de imóveis não alugados e não utilizados 

atualmente para o ensino. Isso ira acarretar uma 

redução de despesas suficiente para promover tais 

adequações nas perdas salariais, e também rever os 
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benefícios concedidos pela FUNCABES.  

 

- readequação do modelo físico da UNITAU, 

centralizado e otimizado, e promovendo, 

automaticamente, modernização e melhor acolhimento a 

professores, alunos e funcionários, além de maior 

qualidade nos meios utilizados em sala de aula, 

laboratórios e clínicas, para uma melhor qualidade no 

ensino. 

 

➢Implantar o Plano de Carreira e também a 

reestruturação da Lei Complementar nº 282 (cargos e 

salários), a fim de sanar as distorções hoje 

existentes entre os padrões de vencimento, 

propiciando a aplicação do § 2° do artigo 90 

(diferença entre uma referência e a subsequente 

equivalente a 5%); 

 

➢Desenvolver a cultura da transparência, bem como 

assegurar a criação de mecanismos responsivos de 

publicidade das ações da gestão e do uso dos recursos 

orçamentários; 

 

➢Acompanhar a medição, análise e revisão de despesas 

fixas de custeio em todas as unidades, com foco na 

economicidade e otimização do investimento público; 

 

➢Reestruturar o horário de funcionamento das unidades 

Reitoria e Pró-reitorias, das 08h às 20h, de modo a 

ampliar o período de disponibilidade e atendimento às 

demais unidades; 

 

➢Organizar serviço de Controladoria Interna para 

análise rápida e suporte em processos institucionais. 
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4.10 - PLANEJAMENTO 

 
AÇÕES PRINCIPAIS: 
 

➢Implantar a política de alocação de vagas docentes 

utilizando uma matriz institucional; 

 

➢Planejar novas formas de captação de recursos; 

 

➢Estabelecer procedimentos de desburocratização das 

estruturas administrativas; 

 

➢Estabelecer uma política patrimonial efetiva e 

empreendedora; 

 

➢Estabelecer procedimentos e mecanismos visando 

agilizar a tramitação de verbas externas para 

projetos de pesquisa e extensão; 

 

➢Promover a elaboração do Plano de Desenvolvimento 

Institucional com base na efetiva participação da 

comunidade; 

 

➢Implementar plano de manutenção predial periódica; 

 

➢Disponibilizar atendimento individualizado aos 

Centros de Ensino, através da designação de técnicos 

em edificações para orientação, levantamento de 

demandas e acompanhamento de atividades de ampliação, 

reforma e manutenção da infraestrutura; 

 

➢Criar políticas de monitoramento da elaboração de 

projetos básicos e executivos, bem como a 

compatibilização entre as diversas especialidades de 

projeto (arquitetônico, elétrico, hidrossanitário, 

etc.), visando melhor qualidade e menor tempo na 

execução das obras; 

 

➢Implantar um programa universitário de gerenciamento 
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e fiscalização eficientes da execução de obras; 

 

➢Utilizar-se do Plano de Desenvolvimento 

Institucional como compromisso com a sociedade, 

construindo-se debates qualificados em todas as 

unidades, com contribuição de docentes, funcionários 

e representações dos alunos; 

 

➢Fortalecer os processos de avaliação institucional, 

tornando ferramenta estratégica para o planejamento e 

melhoria constante dos processos e atividades; 

 
 

4.11 - GESTÃO DE COMUNICAÇÃO 

 
AÇÕES PRINCIPAIS: 
 

➢Fortalecer a imagem e a identidade institucional da 

Universidade. Posicionar a Comunicação da 

Universidade como instância estratégica para o 

desenvolvimento institucional, a partir das 

competências da Comunicação Social e dos meios e 

tecnologias relevantes para promover o diálogo, o 

conhecimento e o reconhecimento da produção 

científica, artística e cultural e da contribuição 

social da UNITAU junto a seus públicos; 

 

➢Instituir e implementar diretrizes de Comunicação 

Social. Propor diretrizes para a Comunicação Social 

da Universidade nas áreas de Jornalismo, Publicidade 

e Propaganda, e Relações Públicas, considerando-se 

uma comunicação integrada, orientada pelo contexto da 

sustentabilidade e pela perspectiva da acessibilidade 

e da inclusão; 

 

➢Incrementar a comunicação nas plataformas digitais. 

Apropriar-se das potencialidades oferecidas pelas 

diferentes plataformas tecnológicas de comunicação, 

desenvolvendo projetos e identificando oportunidades 
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de gerar impacto e engajamento de seus públicos; 

 

➢Editar o Catálogo de Serviços da UNITAU. Integrar os 

diferentes serviços oferecidos pela UNITAU em uma 

única plataforma de modo a facilitar o acesso à 

comunidade universitária e à sociedade; 

 

➢Planejar o investimento de infraestrutura de TI e 

atualização dos sistemas de comunicação e informação; 

 

➢Elaborar e executar plano de gestão estratégica da 

comunicação institucional com o apoio dos 

profissionais da área de todas as unidades, de modo a 

ampliar e qualificar a visibilidade da instituição. 

 

 
 

4.12 - PESSOAL 

 
➢Programar atendimento diferenciado e agendado nas 

clínicas para docentes, técnico-administrativos e 

estudantes, objetivando melhoria constante do 

sistema, incluindo assistência médica, odontológica, 

psicológica, de serviço social e de reabilitação; 

 

➢Redefinir perfis de profissionais para atividades e 

setores administrativos da Universidade; 

 

➢Programar política de valorização dos servidores 

aumentando os incentivos para capacitação, titulação 

e educação continuada; 

 

➢Criar política de gestão de pessoas e programas de 

apoio que promovam a orientação e motivação acerca 

dos direitos, vantagens, benefícios e de problemas 

funcionais; 

 

➢Fortalecer um Programa Qualidade de Vida através da 

elaboração do plano de ações contínuas em todas as 
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unidades, estabelecendo atividades que tenham como 

escopo a elevação do bem-estar físico, emocional e 

laboral dos servidores; 

 

➢Gerir plano contínuo de capacitação de servidores, 

de modo a assegurar a plena habilitação para o 

desempenho de suas funções; 

 

➢Assegurar condições de acesso e permanência a todos 

os servidores que almejam elevar o seu nível de 

formação; 

 

➢Melhorar os ambientes de trabalho; 

 

➢Implementar o Sistema Integrado de Assistência à 

Saúde do Servidor; 

 

➢Qualificação e Desenvolvimento em Gestão de Pessoas: 

- Implantar o programa de dimensionamento do quadro 

de pessoal técnico-administrativo, com vistas a uma 

melhor distribuição da força de trabalho na 

Universidade. 

- Criação da Escola de Desenvolvimento de Servidores 

pela PREX. Promover ações de capacitação, 

treinamento, qualificação e educação no e para o 

trabalho, com o propósito de desenvolver competências 

institucionais e individuais. 

 

➢Planejamento, Acompanhamento e Avaliação de 

Políticas Institucionais: 

- Continuar as avaliações de desempenho dos 

servidores técnico-administrativos da UNITAU. Propor 

ações para o aprimoramento do Programa de Avaliação 

de Desempenho, com vistas à gestão por competências e 

propor ações para o alinhamento do Programa de 

Avaliação de Desempenho com o Programa de 

Capacitação; 

 

➢Ampliação das Ações de Acolhimento e Desenvolvimento 
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dos Novos Servidores Docentes e Técnico-

Administrativos: 

- Ampliar as ações de acolhimento e desenvolvimento 

dos servidores docentes e técnico-administrativos em 

estágio probatório; 

- Promover a integração dos servidores ingressantes 

às equipes de trabalho, com vistas ao seu 

desenvolvimento pessoal e profissional. 

Principais Metas: 

- Acompanhar os períodos de estágio probatório; 

- Desenvolver ações de acompanhamento em grupo; 

- Promover ações que propiciem o desenvolvimento 

pessoal e profissional dos servidores, considerando o 

ambiente de trabalho e as competências requeridas. 

 

➢Ampliação das Ações para Pessoas com Necessidades 

Especiais 

 

➢Apoiar e promover momentos de confraternização entre 

servidores, em busca do estreitamento das relações e 

fortalecimento dos elos de amizade entre servidores 

de diferentes setores e/ou unidades; 

 

➢Assumir o protagonismo na discussão e negociação com 

a FUNCABES junto às operadoras de plano de saúde, 

buscando menor custo e melhoria dos serviços, bem 

como buscar outros convênios que possam oferecer 

benefícios aos servidores; 

 

➢Fortalecer e assegurar a realização dos Jogos dos 

Servidores, como mecanismo de integração entre os 

servidores da Instituição; 

 

➢Assegurar o pagamento a bolsa de Graduação, 

Pesquisa, Extensão e Capacitação aos servidores 

técnico-administrativos, amparado na legislação 

vigente; 

 

➢Promover encontros administrativos periódicos, nas 
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diferentes áreas, para análise situacional e 

socialização de boas práticas de gestão entre as 

diferentes unidades da instituição; 

 

➢Apoiar os trabalhos da Comissão Própria de Avaliação 

(CPA), assegurando as condições para o seu pleno 

funcionamento; 

 

➢Apoiar as ações da CIPA. 

 

 

 
 

4.13 - TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

(TICs) 

 
AÇÕES PRINCIPAIS: 

 

➢Priorizar a manutenção tecnológica e ampliação da 

rede UNITAU; 

 

➢Solidificar o serviço de e-mail institucional para 

os docentes, técnico-administrativos e estudantes; 

 

➢Manter atualizados os equipamentos de tecnologia da 

informação, considerando um levantamento prévio das 

demandas e necessidades de cada usuário; 

 

➢Fornecer infraestrutura para implantação de 

laboratórios para a área acadêmica e aprimorar o 

suporte tecnológico para a educação à distância. 
 

 

 

4.14 - INFRAESTRUTURA 

 
AÇÕES PRINCIPAIS:  

 

Acessibilidade, sustentabilidade, manutenção dos 
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prédios, planejamento de obras e implementação de 

políticas de recuperação dos prédios são nossas 

linhas-mestras sobre as ações de Infraestrutura. 

Devido à sua importância e complexidade este item 

também está sendo abordado separadamente e suas ações 

descritas a seguir: 

 

➢Desenvolver políticas junto à comunidade para plena 

utilização de espaços dos Departamentos; 

 

➢Definir uma política de espaço físico para os 

diversos Cursos; proporcionar infraestrutura física 

que garanta acessibilidade e segurança, incluindo 

prevenção de incêndio e acidentes; 

 

➢Otimizar os procedimentos de manutenção dos prédios 

da UNITAU; criação/adaptação de espaço físico da 

UNITAU. Construir, reformar e ampliar o espaço físico 

para garantir o ensino, a pesquisa e a extensão com 

conforto e segurança. 

Principais Metas: 

- Executar o Programa de Novos Prédios, para 3 campi; 

- Executar o Programa de Ampliações e Reformas; 

- Executar o Programa de Manutenção Predial. 

 

➢Dar apoio ao DCE, DAs e CAs para organização e 

consolidação de suas sedes; 

 

➢Dar continuidade à adequação dos prédios da UNITAU 

para acessibilidade de portadores de necessidades 

especiais e segurança; 

 

➢Desenvolver a gestão da infraestrutura e serviços; 

 

➢Ampliar o acesso aos estúdios de gravação e produção 

de material multimídia existentes na Universidade e 

criar salas de videoconferência; 

 

➢Estabelecer padrões para obras e serviços de 
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infraestrutura. Elaborar caderno de encargos para os 

serviços, caderno de projetos e obras e demais 

padrões necessários para qualificar os processos de 

execução e fiscalização de obras e reformas; 

 

➢Definir o planejamento de obras e reformas da 

UNITAU. Estabelecer o plano de obras da UNITAU 

conforme as prioridades definidas pelos conselhos 

consultivos a serem implementados de acordo com as 

diretrizes de governança de infraestrutura; 

 

➢Elaborar e implementar projetos de melhoria e 

modernização da infraestrutura básica, com foco na 

estrutura física existente e na sua modernização com 

destaques: 

 

- Melhoria da rede de distribuição de energia 

elétrica; 

 

- Implantação de sistema redundante de fornecimento 

de energia elétrica; 

 

- Melhoria na iluminação de áreas externas para dar 

segurança à comunidade; 

 

- Elaboração e implantação de projeto de eficiência 

energética; 

 

 

➢Adequação do espaço físico da administração 

(Reitoria, Vice-reitoria, Pró-reitoria, Fundações). 

Possibilitar o atendimento mais próximo e a presença 

mais visível da Reitoria e das Pró-reitorias em um 

espaço comum e próximo;  

 

➢Construir um Plano Estratégico de Conservação e 

Manutenção da Infraestrutura Física para toda a 

UNITAU, de forma a assegurar boas condições de 

trabalho aos servidores e espaços adequados para os 
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estudantes, visando a excelência na execução das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 

 

 

4.15 SEGURANÇA DA COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA 
 

A Segurança da UNITAU é um assunto que deve ser 

tratado em um item específico devido à sua 

importância e por estar começando a afetar 

diretamente a execução de todas as atividades da 

Universidade. As diretrizes ora apresentadas para a 

implantação do “Sistema Integrado de Segurança na 

UNITAU” para as estruturas atuais visam à construção 

de uma renovada prática da instituição pública 

Universitária quanto à gestão de:  

 

➢Aprimorar as medidas de segurança da comunidade e de 

preservação do patrimônio, estabelecendo normas de 

segurança e medidas preventivas de atuação, visando 

transmitir tranquilidade à comunidade universitária, 

com foco na redução de danos patrimoniais e 

preservação física das pessoas, a saber: 

 

- Investir em segurança, através de ações preventivas 

e integradas entre a Universidade e o poder público; 

- Aumentar os investimentos no sistema de segurança 

da UNITAU, por meio da qualificação de pessoal e da 

melhoria das condições materiais; 

- Incentivar a cultura de segurança junto à 

comunidade universitária; 

- Ampliar a cobertura por videomonitoramento e 

continuidade instalação de catracas. 

 

➢Segurança patrimonial (Prédios e equipamentos 

diversos bens móveis e imóveis) e de pessoas 

(Professores, quadro técnico-administrativo, alunos e 

visitantes). A fim de obter uma melhora da atuação do 

contingente de agentes de segurança que operam nos 

departamentos, e consequente maior “percepção de 



 

39 

segurança” nos espaços acadêmicos e de convivência, 

as seguintes ações deverão ser estudadas, antes de 

sua implementação, assegurando sua viabilidade 

econômica dentro do orçamento da UNITAU e dos 

recursos arrecadados: 

 

- Realizar diagnóstico aprofundado da real situação 

de bens imóveis e móveis da Universidade, pontos 

fortes e fracos na segurança dos departamentos, seja 

no âmbito patrimonial, seja no âmbito pessoal (níveis 

de acesso a áreas e seus níveis de restrição), 

metodologias de trabalho e equipamentos aplicados à 

vigilância; 

 

- Atualizar as práticas de segurança e vigilâncias em 

todos os Departamentos da UNITAU, observando os 

interesses dos diversos grupos, de um lado de 

professores, quadro técnico-administrativo, alunos e 

visitantes e, de outro, do corpo de vigilantes e 

terceirizados a quem cabe à gestão e operação do 

sistema institucional de segurança da Universidade; 

 

- Diagnosticar a rede lógica e de equipamentos de 

vídeo-vigilância com a implantação nos Departamentos, 

implementar estratégias e protocolos para a operação 

integrada do sistema, tratando imagens e informações, 

criando um fluxo das mesmas, com a finalidade de 

propiciar atendimento em tempo real às ocorrências 

registradas na UNITAU; 

 

- Criar e/ou melhorar o Sistema de Registro de 

Ocorrências na área dos Departamentos da UNITAU 

estabelecendo tipologia de incidentes conforme a 

utilizada pela segurança pública municipal e 

estadual, a fim de facilitar o diálogo e acionamento 

das mesmas, quando necessário; 

 

- Melhorar a infraestrutura dos Departamentos que tem 

influência direta na qualidade e eficiência do 
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serviço de segurança e vigilância patrimonial, 

através das seguintes ações: 

 

- Conceber um paisagismo consonante com o conceito de 

espaço seguro; 

 

- Adequar o contingente de vigilantes patrimoniais 

terceirizados em todos os Departamentos da UNITAU, 

dentro da realidade financeira da Universidade; 

 

- Intensificar controle de acesso de veículos e 

pessoas nas áreas dos Departamentos, seja nos Prédio 

de Administração de cada unidade, seja nos prédios 

reputados como áreas sensíveis com sistema de 

identificação e acompanhamento permanente com cartão 

de acesso; 

 

- Promover campanhas educativas, objetivando orientar 

usos e costumes consonantes com a boa convivência, na 

comunidade acadêmica, entre os vários grupos de 

interesses (professores, funcionários e alunos), bem 

como divulgar as práticas dos agentes de segurança e 

seus limites, a fim de proporcionar bem-estar e 

comprometimento por parte do público interno; 

 

- Criar Conselho de Segurança Interna Universitária. 
 

 

 

4.16 - ENSINO A DISTÂNCIA 
 

Na UNITAU, a EPTS é a instância responsável por 

promover ações educativas e de formação através de 

processo didático-pedagógico em conjunto com a Pró-

reitoria de Graduação onde se utiliza tecnologias de 

informação e da comunicação em ambientes virtuais de 

aprendizagem e presencialmente nos polos de apoio 

presencial.  Um dos principais objetivos desta 

modalidade de ensino é ser inclusiva e oferecer 

ensino de qualidade e ampliar as ofertas de cursos de 
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graduação, Pós-graduação e de extensão nos polos hoje 

já abertos e aprovados. As ações já implantadas 

deverão fornecer subsídios para sua ampliação e criar 

políticas e expansão e captação de novos alunos: 

 

– Estreitar os laços da EPTS com Gestores Municipais, 

bem como com os Coordenadores dos Polos  para 

permitir a criação de cursos voltados  as 

necessidades e desenvolvimento locais nas áreas de 

Ensino, Pesquisa e Extensão visando contribuir com a 

política de formação dos servidores municipais 

(professores e técnicos administrativo de toda a 

máquina municipal) e promover o aperfeiçoamento do 

Ensino a Distância como uma estratégia de inclusão e 

democratização do ensino de qualidade; 

 

– Incentivar e ampliar a modalidade do Ensino a 

Distância nos polos; 

 

– Proporcionar a capacitação constante de docentes e 

técnico-administrativos em educação que atuam direta 

e indiretamente no Ensino a Distância; 

 

- Promover fóruns de debates para ouvirmos as 

demandas do Ensino à Distância; 

 

- Ampliar polos e investimentos conjuntos UNITAU/EPTS 

para captação de alunos, expansão e aumento da 

receita; 

 

- Reestruturar os serviços na modalidade EAD, de modo 

a ampliar a oferta de vagas e cursos. 

 
 

 

4.17 - ESTÁGIOS 
 

➢Consolidar a política de estágios para os cursos de 

licenciatura e de bacharelado oferecidos pela UNITAU 

nas modalidades presencial e a distância;  
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➢Aperfeiçoar e expandir a central de estágios da 

UNITAU; 

 

➢Valorizar o trabalho docente na coordenação 

acadêmica dos estágios; 

 

➢Desenvolver um canal de comunicação entre a Central 

de Estagio e os alunos possibilitando informações 

rápidas sobre ofertas de estágios; 

 

➢Promover a ampliação das parcerias com empresas 

públicas e privadas que viabilizem a inserção do 

aluno no mercado de trabalho.    

 

 

 

5 - FUNDAÇÕES 
  

➢Criar mecanismo de autossustentabilidade, dependendo 

cada vez menos da UNITAU, referente a repasses 

voluntários e suplementações e aluguel de seus 

imóveis.  

 

➢Ampliar parcerias e convênios e promover as 

adequações das Fundações em função da realidade 

institucional. 



➢Promover discussões sobre a dívida tributária da 

Fust e a melhor maneira de enfrentar este desafio. 

  

➢Manter os benefícios concedidos aos nossos 

servidores pela FUNCABES e estabelecer critérios 

seguros e sustentáveis para sua adequação. 
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6 - CONVITE À COMUNIDADE ACADÊMICA 
 

As definições apresentadas neste programa preliminar 

convergem para os objetivos centrais de consolidar o 

perfeito funcionamento da Instituição, atualizar sua 

estrutura e seus processos, garantir a qualidade do 

ensino por ela construído, fomentar o incremento da 

pós-graduação e extensão, do corpo de docentes, a 

valorização acadêmica e profissional, o treinamento e 

qualificação dos trabalhadores e a capacitação 

profissional para produzirmos o novo momento 

desejado. 

 

Queremos todos nós um processo democrático, forte, 

ativo, participativo e respeitado. Para nos mantermos 

na construção dessa condição, nossa proposta salienta 

um entendimento de como fazer, definindo-se pela 

escolha de dispositivos e estratégias coerentes com 

os objetivos perseguidos e constituídos à luz da 

reflexão sobre a história da UNITAU e sobre os modos 

locais de buscar as soluções. 

 

A presente proposta expressa nossas convicções e 

representa nosso compromisso institucional. É por 

meio desse compromisso e das discussões dele 

decorrentes nos encontros que hão de ser promovidos 

durante a campanha, bem como por todas as nossas 

realizações anteriores que esperamos sermos avaliados 

pela comunidade UNITAU como candidato a Reitor e a 

Vice-Reitor. 

 

Convido para esse desafio todos aqueles que acreditam 

em seu próprio esforço participativo em sua 

dedicação, determinação e em seu trabalho como forma 

de construir essa Instituição que nos dê orgulho e 

oportunidade de trabalho acadêmico, tecnológico e 

científico de qualidade. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Tendo em vista que o plano de gestão é um instrumento 

necessário à otimização da administração que se 

pretende realizar, o seu conteúdo revela-se genérico 

o suficiente para traduzir o que a comunidade da 

UNITAU entende como emergencial, relevante e possível 

no enfrentamento às questões atuais da Instituição. 

 

Nesse sentido, como resultado de uma construção 

coletiva e plural, que reflete os desejos e as 

aspirações da comunidade da UNITAU, a sua implantação 

pressupõe um trabalho coletivo, in loco, em que o 

consenso e o conflito se farão presentes, mas sempre 

na busca de um mesmo ideal mais amplo: uma 

universidade pública, democrática, de qualidade, 

atuante e, principalmente, ética. Portanto, o 

documento em questão deve ser visto como um 

sinalizador de um futuro desejado e, como tal, deverá 

ser avaliado e reprojetado nos planos anuais de ação 

previstos. 
 

 

 

8. COMPROMISSO 
 

Eu, Mario Celso Peloggia, juntamente com meu 

candidato a Vice-Reitor Xenofonte Paulo Rizzardi 

Mazzini assumimos perante toda a comunidade 

universitária da UNITAU, o compromisso solene de 

dedicação permanente às causas da Educação, Cultura, 

Arte, Ciência e Saúde, com ÉTICA, LIBERDADE, 

CRIATIVIDADE, COMPETÊNCIA, TRANSPARÊNCIA, 

PARTICIPACÃO COLETIVA E DETERMINAÇÃO, na busca 

permanente do desenvolvimento e progresso de nossa 

Universidade. 
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