
 

 

 

Ampliar áreas de excelência e o impacto social da 
produção e difusão do conhecimento científico, 
tecnológico, artístico e cultural. 
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ORÇAMENTO 

Criar políticas de economicidade  
das despesas fixas 
 

Aumentar os recursos destinados aos programas 
do Plano de Desenvolvimento Institucional  

 

A UFF será reconhecida nacional e internacionalmente pela excelência 
dos seus cursos e de sua produção científica e pelo impacto social das 
suas atividades. 

Promover, de forma integrada, a produção e difusão do conhecimento científico, tecnológico, 
artístico e cultural, e a formação de um cidadão imbuído de valores éticos que, com competência 
técnica, contribua para o desenvolvimento econômico-social auto-sustentado do Brasil. 
 

MISSÃO VISÃO 

Desenvolver políticas de consolidação e modernização 
da infraestrutura física, dos recursos materiais e 
tecnológicos,  pós-expansão universitária 
 

Desenvolver políticas institucionais de apoio à criação 
e modernização de laboratórios preferencialmente 
multiusuários 
 
Implementar  um sistema de gestão eletrônica de 
documentos 

Ampliar o acervo bibliográfico, preferencialmente 
digital 

Promover  a produção,  utilização e divulgação de 
novas tecnologias educacionais 

Implementar um sistema integrado de informações 
institucionais 

INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA 

Aumentar o padrão de qualidade e a quantidade de cidadãos 
formados, ética e tecnicamente preparados para os desafios da 
sociedade. 
 

RESULTADOS INSTITUCIONAIS 

Fortalecer programas e manutenção de infraestrutura 
 

 

Desenvolver políticas de 
retenção do quadro de 
servidores 

Aprimorar políticas de 
qualificação/capacitação 
do quadro de servidores 
 
Consolidar  o modelo de 
gestão por competências 

Desenvolver servidores 
para ações de 
planejamento estratégico 

Desenvolver políticas de 
distribuição da força de 
trabalho técnico-
administrativa e docente 

PESSOAS 

Estimular parcerias  com instituições 
públicas e privadas 

PROCESSOS INTERNOS 

Desenvolver políticas institucionais 
de redução da retenção e evasão dos 
estudantes 

Aumentar a participação da UFF  na 
concorrência de editais  de fomento 
externo 

Racionalizar a grade curricular no 
que tange a carga horária, turnos e 
pré-requisitos Melhorar os processos internos de 

planejamento, execução e controle 

Aplicar conceitos de sustentabilidade 
na gestão administrativa e acadêmica 
da UFF 

Ampliar a participação institucional 
nos programas de intercambio 
internacionais 

Ampliar a produção científica por 
meio da pesquisa e da extensão 

Racionalizar a estrutura 
administrativa das Unidades 

 


