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DIRETRIZES PARA O PLANEJAMENTO CCT 

2016-2020 

 

1. Implementar um plano de gestão e Metas do CCT para o quadriênio 2016-2020 com 
ampla participação dos departamentos, representação técnica-administrativa e corpo 
discente; 

2. Estabelecer políticas de ensino (graduação e pós-graduação), pesquisa e extensão 
vocacionadas para a área de Ciência e Tecnologia e suas bases de conhecimento; 

3. Definir ações que orientem a atuação do CCT nos aspectos de inclusão social, 
colaboração para o desenvolvimento econômico, preservação do meio ambiente e 
aprimoramento de suas relações com a sociedade; 

4. Utilizar mecanismos de comunicação com a comunidade interna e externa 
preferencialmente através de tecnologias de informação; 

5. Promover a melhoria do ambiente de trabalho através de contribuição para o 
aperfeiçoamento do plano de carreiras, para o desenvolvimento profissional do corpo 
docente e técnico-administrativo e para a satisfação da comunidade acadêmica; 

6. Adotar Gestão Administrativa com enfoque na representatividade dos departamentos e 
demais colegiados, preservando sua autonomia nos aspectos que lhes cabe e 
promovendo a ampla participação dos diversos segmentos da comunidade acadêmica 
nos processos decisórios; 

7. Desenvolver permanentemente a melhoria na Infraestrutura física, especialmente de 
laboratórios, com foco no aprimoramento das atividades de ensino e pesquisa e de 
recursos de informação e comunicação; 

8. Adotar sistemática de avaliação dos processos, procedimentos e resultados das 
atividades desenvolvidas, buscando o aprimoramento e melhoria contínua de 
desempenho da comunidade acadêmica; 

9. Constituir mecanismos para atendimento às necessidades e expectativas do corpo 
discente focados no aprimoramento de sua formação profissional e sua inserção na 
sociedade; 

10. Buscar a participação proporcional no orçamento institucional, adequada à 
sustentabilidade das atividades acadêmicas, preservando a continuidade dos 
compromissos na oferta de serviços de ensino, pesquisa e extensão e garantindo sua 
sustentabilidade financeira. 


