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Os objetivos específicos 
contidos na proposta são 
suficientes para realizar o 
objetivo estratégico que está 
sendo proposto?

Apoiar iniciativas de inovação tecnológica e de 
desenvolvimento regional

A pesquisa aplicada tem um grande potencial para promoção do 
desenvolvimento regional, especialmente, a inovação tecnológica, capaz de  
contribuir para a avaliação de instituições, programas e políticas públicas de 
ciência, tecnologia e inovação no país (segundo IPEA). É preciso utilizar a 
IES como vetor para potencializar a inovação. Ações nessa área podem 
melhorar o arranjo produtivo local e se beneficiar de incentivos como a Lei de 
Inovação (10.973) aproximando a comunidade da universidade.

Incentivar pesquisa e desenvolvimento gerando 
inovações tecnológicas em parceria com empresas 
e arranjos locais de forma a utilizar e aprimorar a 
capacidade da universidade e empresas para o 
desenvolvimento local e regional. 

Facilitar a parceria univ-empresa p/ garantir a colaboração em projetos de 
P&D aplicados p/ gerar inovação tecnológica. Mecanismos internos p/ pontuar 
professores:RAAD p/pesquisa aplicada, hs de projeto envolvendo 
empresas.Diminuir a burocracia p/ q empresas financiem projetos aplicados e 
eventos acadêmicos, via empresa jr, incubadas e direto aos grupos de 
pesquisa: contratação direta de estagiarios p/ universidade e revertendo 
facilmente os recursos da empresa via Lei de Informática

Profissionalização da Gestão na UFPel, 
estimulando o protagonismo dos Técnicos-
Administrativos de Nível Superior na ocupação de 
cargos e funções Especializadas, Assessorias, 
Direção, Coordenação e Chefia em áreas que 
envolvam suas respectivas habilitações 
profissionais.

Permitir a profissionalização das atividades administrativas e de gestão 
através da fixação de pessoal especializado com dedicação exclusiva, 
reduzindo o número de Docentes com dedicação parcial e/ou temporária, 
afastados das suas atividades fins de Ensino, Pesquisa e Extensão por conta 
do exercício de cargos vinculados a atividades de gestão, bem como otimizar 
a utilização de servidores de nível superior, atualmente sub-utilizados em 
atividades de apoio administrativo.

Tratando-se das ações afirmativas, fortalecer e 
institucionalizar o Processo Seletivo Específico por 
semestre, atendendo a demanda dos coletivos 
quilombolas e povos indígenas quanto aos cursos 
e ao número de vagas, considerando a 
infraestrutura e a logística da Universidade.

Destacar as ações afirmativas e o Processo Seletivo Específico enquanto um 
objetivo estratégico da UFPel.
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