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METODOLOGIA DA ELABORAÇÃO DO PDI (2022-2026) 
 
 

Objetivos Estratégicos propostos para o novo PDI (2022-2026) comparados com o atual 

PDI (2015-2021). 

Letras maiores: objetivos específicos propostos para o novo PDI. 

Letras menores: objetivos específicos constantes no atual PDI. 

 
 

Primeiro bloco 
 

01. Garantir a transparência na gestão dos recursos assim como a escolha 

democrática dos dirigentes em todas as instâncias da UFPel. 

 

 

02. Assegurar o acesso à informação e transparência dos processos. 

01. Ampliar a divulgação e comunicação interna e externa dando transparência a suas ações. 

 

 

16. Ampliar e qualificar as tecnologias da informação disponíveis na 

Universidade. 

 

 

21. Garantir espaço participativo e democrático nos processos institucionais 

decisórios. 

 

 

Segundo bloco 
 

03. Qualificar as condições de trabalho e estudo. 

14. Desenvolver ações continuadas de qualificação dos servidores. 

15. Qualificar as condições de trabalho e estudo. 
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08. Unificar espaços, processos e currículo nas unidades acadêmicas. 

17. Conceber e implantar um processo de planejamento espacial para a UFPel. 

 

 

09. Buscar a qualidade e eficiência administrativa. 

10. Buscar a qualidade e eficiência administrativa. 

 

 

10. Redesenhar a estrutura da Instituição, por meio de mapeamento 

organizacional, levando em consideração sua identidade histórica e 

contemporaneidade social. 

 

 

18. Ampliar os projetos e qualificar os serviços prestados e/ou contratados 

pela Universidade. 

 

 

Terceiro bloco 
 

11. Buscar excelência na logística sustentável. 

18. Atuar e comprometer-se com a formação da consciência socioambiental para a sustentabilidade. 

 

 

Quarto bloco 
 

06. Criar, Qualificar, Manter e Ampliar os espaços físicos da Universidade 

pelo viés participativo. 

17. Conceber e implantar um processo de planejamento espacial para a UFPel. 

 

 

07. Promover a inclusão, acessibilidade e permanência no que tange a todos 

os espaços e serviços da universidade. 

12. Fortalecer as políticas de acesso, inclusão e permanência dos estudantes, com aproveitamento. 
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15. Garantir segurança patrimonial, física, química e biológica em todos os 

espaços da Instituição. 

 

 

Quinto bloco 
 

05. Construir uma política de fomento à pesquisa e à inovação. 

04. Apoiar iniciativas de inovação tecnológica e de desenvolvimento regional. 

 

 

12. Promover a internacionalização do ensino de graduação e de pós-

graduação. 

05. Consolidar as políticas de internacionalização na UFPel. 

 

 

25. Incentivar e apoiar a divulgação de pesquisas realizadas na ou com a 

parceria da UFPel. 

 

 

27. Fomentar a divulgação, o compartilhamento e a colaboração entre os 

projetos de pesquisa, ensino e extensão realizados na UFPel.  

 

 
Sexto bloco 
 

13. Criar estratégias de enfrentamento à evasão e à retenção. 

12. Fortalecer as políticas de acesso, inclusão e permanência dos estudantes, com aproveitamento. 

 

 

14. Atualizar e qualificar a estrutura e a metodologia do ensino. 

13. Desenvolver pedagogia universitária. 
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24. Desenvolver uma cultura democrática na pedagogia universitária por 

meio da conexão e participação de todos os atores universitários e da 

comunidade na qual a UFPel se insere. 

02. Desenvolver ações de forma articulada com a rede de educação básica visando qualificação e 

desenvolvimento mútuos.  

09. Intensificar as relações entre UFPel e sociedade. 

13. Desenvolver pedagogia universitária. 

 

 

Sétimo bloco 
 

17. Investir em ações que aprimorem as relações entre os três segmentos da 

comunidade universitária. 

 

 

19. Ampliar a oferta de atividades de saúde e qualidade de vida da 

comunidade acadêmica. 

 

 

20. Estimular o sentimento de pertencimento institucional. 

 

 

Oitavo bloco 
 

04. Reforçar interações horizontais entre a UFPel e a sociedade. 

02. Desenvolver ações de forma articulada com a rede de educação básica visando qualificação e 

desenvolvimento mútuos. 

09. Intensificar as relações entre UFPel e sociedade. 

 

 

22. Estimular o desenvolvimento de projetos de cunho inovador, criativo e 

socialmente comprometidos. 

04. Apoiar iniciativas de inovação tecnológica e de desenvolvimento regional. 
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23. Incentivar a cultura e o lazer coletivos na comunidade interna e externa. 

06. Valorizar a produção e difusão cultural e artística 

09. Intensificar as relações entre UFPel e sociedade. 

 

 

Nono bloco 
 

26. Ampliar, qualificar e manter a assistência estudantil. 

 

 

Décimo bloco 

Objetivos estratégicos do atual PDI sem correspondência estreita com objetivos 

estratégicos do novo PDI. 

 

03. Incrementar e institucionalizar políticas de integração e intercâmbio com outras universidades e 

organizações. 

07. Produzir e disseminar conhecimentos culturais, científicos e tecnológicos. 

16. Expandir a pós-graduação. 

19. Difundir, em todas as ações da Universidade, os princípios contidos no Projeto Pedagógico Institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 


