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APRESENTAÇÃO

A Universidade Estadual do Ceará vem se consolidando como uma instituição de referência em ensino, pesquisa, exten-
são e inovação, além de se destacar nos aspectos de inclusão social. Esses resultados nos entregam responsabilidades cada 
vez maiores, e a construção democrática e participativa de uma gestão comprometida é o caminho para o fortalecimento da 
nossa instituição. 

Este Plano de Gestão (2021-2025) é resultado dessa colaboração, fruto do esforço conjunto de gestores, professores e 
servidores técnico-administrativos da UECE baseada em uma visão de futuro comum: a de uma universidade cada vez mais 
democrática, inclusiva e inovadora. A referência ao Plano de Desenvolvimento Institucional da UECE (2017-2021) foi funda-
mental para a reestruturação e a reorganização dos compromissos delineados anteriormente, com vista ao aperfeiçoamento 
da eficiência e da eficácia da gestão. Neste Plano, retomamos esses compromissos. 

Guiada pela missão de produzir e disseminar conhecimentos e formar profissionais para promover o desenvolvimento 
sustentável e a qualidade de vida da região, a Universidade deve estreitar a sua relação com a sociedade cearense e com 
todos aqueles que são impactados direta ou indiretamente por suas ações. Entendemos que o conhecimento científico e 
tecnológico produzido na Universidade deve estar a serviço da solução de problemas da sociedade, com vista à promoção da 
equidade no estado a partir da formação qualificada de profissionais tecnicamente qualificados e conscientes de seu papel 
no mundo, portanto, aptos a atuarem nesse processo. É essa perspectiva de integração entre universidade e sociedade que 
também tratamos de iniciativas de responsabilidade socioeconômicas como parte indissociável de uma gestão democrática 
e inclusiva, especialmente no tocante ao impacto junto às pessoas em situação de vulnerabilidade. 

Conscientes de nosso papel no cenário da educação, da ciência e da tecnologia e da responsabilidade que temos, a Uni-
versidade busca fortalecer sua contribuição para a política pública estadual, nos estágios de elaboração, implementação ou 
avaliação, nos diversos campos da atuação do Governo, com destaque para a consolidação do Polo de Saúde do Itaperi.
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Ainda com esses propósitos, a UECE deverá dar um salto em sua atual projeção nacional e em seu estágio de internacio-
nalização, em todos os eixos de atuação, em particular, no intercâmbio de alunos e professores e nas iniciativas de pesquisa, 
publicação e participação em eventos científicos nacionais e internacionais, como forma de consolidar a sua já reconhecida 
capacidade de produção de conhecimento. 

Nessa perspectiva, como uma iniciativa prioritária, a UECE buscará a melhoria dos indicadores de qualidade no ensino 
e o fortalecimento de sua infraestrutura de ensino e de pesquisa, em particular de seus laboratórios, observatórios, centros, 
institutos e grupos de pesquisa, de forma a ampliar a transformação do conhecimento científico em inovação, ampliando as 
iniciativas inovadoras e enriquecendo do portfólio de patentes.

Igualmente importante deverá ser a continuidade e o fortalecimento da interiorização da UECE no Ceará, de modo a 
contribuir com a política estadual de desconcentração do desenvolvimento da região metropolitana de Fortaleza e com a 
ampliação das oportunidades de formação e de pesquisa para os jovens do interior do estado a partir de uma perspectiva de 
inclusão social. 

A concretização desses objetivos dependerá de maiores eficiência e eficácia na gestão de meios e de processos na UECE, 
a partir de novas iniciativas de gestão e de transformação digital, bem como da difusão da cultura e das práticas de planeja-
mento, de gestão por resultados e de governança, aspectos com os quais estamos comprometidos. Nesse contexto, a Univer-
sidade deverá consolidar suas práticas internas de acompanhamento de resultados e de correção das ações em todos os eixos 
e aperfeiçoar a produção e a coleta de informações requeridas pelos processos de avaliação externa.

Para atingirmos esses objetivos, estamos certos de contar com o indispensável apoio da comunidade ueceana, das auto-
ridades estaduais e das instituições e das lideranças políticas, empresariais, acadêmicas e comunitárias.

A UECE é um importante patrimônio do povo cearense e permanece firme no propósito de iluminar caminhos. 

Prof. M.e. Hidelbrando dos Santos Soares

Reitor da UECE  
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1. METODOLOGIA

O Plano de Gestão da UECE foi elaborado por meio de uma metodologia participativa, conforme ilustrado na Figura 1, e teve 
como referências o Plano de Desenvolvimento Institucional vigente (2017-2021) e a Proposta de Campanha apresentada nas 
eleições para a Reitoria no período de 2021 a 2025. 

Como resultado, o processo identificou os objetivos gerais da Instituição e os eixos das ações a serem desenvolvidas, bem 
como os indicadores para a sua medição, as ações que contribuirão para esses objetivos e a hierarquia de prioridades dessas 
ações.  Além disso, o processo procurou avaliar o grau de coerência e a aderência dessas partes do Plano, incluindo a conexão 
entre princípios, objetivos e ações.

Figura 1 – Metodologia de Planejamento 
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O processo foi implementado através de uma sequência de encontros, plenários e de grupos, com gestores, professores e 
servidores técnico-administrativos da Universidade, conforme ilustrado na Figura 2.

Figura 2 – A Execução do Processo de Planejamento 
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A priorização das ações foi feita com a utilização da Matriz GUT, a partir de escalas de 5 pontos, aplicadas aos conceitos de 
gravidade (G), urgência (U) e tendência (T). O produto dos pontos obtidos por cada uma das ações produziu um valor, com o 
qual foi possível hierarquizar as ações. A Figura 3 ilustra a Matriz GUT.

Figura 3 – Matriz GUT

Os resultados desse processo são apresentados nas seções seguintes deste documento.
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2. PRINCÍPIOS DA GESTÃO

As diretrizes da gestão, compreendendo os objetivos, as políticas e as ações, são orientadas pelos princípios apresentados 
nesta seção, que também devem influenciar a conduta de gestores, professores e servidores técnico-administrativos no exercício 
de suas responsabilidades organizacionais.

Os princípios eleitos são os seguintes:

1) Gestão democrática e transparente
- Valorização da gestão descentralizada e colegiada e da prestação de contas de ações e de resultados

2) Respeito à diversidade
- Garantia da liberdade de expressão, de ideologias, de credos e do plurarismo social, cultural, étnico-racial e de gênero

3)  Excelência acadêmica
- Compromisso com a eficácia da gestão e com a qualidade das atividades dos eixos de ensino, pesquisa e extensão

4) Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão
- Garantia da integração e da articulação entre as políticas e as ações dos eixos de ensino, pesquisa e extensão

5) Compromisso com a avaliação externa 
- Promoção sistemática de consultas à sociedade e ao Governo como forma de ampliar a eficácia das ações

6) Inserção nacional e internacional 
- Busca sistemática de cooperação com instituições públicas e privadas nacionais e internacionais em ações de ensino, pesquisa 
e extensão
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3. MISSÃO, VISÃO DE FUTURO E OBJETIVOS INSTITUCIONAIS

3.1. Missão organizacional
Produzir e disseminar conhecimento científico e tecnológico, formar profissionais e contribuir para a melhoria da qualidade 

de vida da sociedade e para a promoção do desenvolvimento sustentável do estado do Ceará.

3.2. Visão de futuro
Ser uma universidade integrada à sociedade, com destaque no cenário nacional e internacional, pela qualidade do ensino 

e a relevância de sua pesquisa, e com contribuição relevante para a elaboração e a execução de políticas e programas públicos 
estaduais relevantes para o desenvolvimento socioeconômico sustentável do Ceará. 

3.3. Objetivos institucionais

Quadro 1 – Objetivos Institucionais e Indicadores de Medição de Resultados

OBJETIVO INSTITUCIONAL INDICADOR(ES) DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS

Contribuir para o desenvolvimento sustentável, socioeconô-
mico e cultural do Ceará

Percentual de incremento dos estudantes matriculados em 
atividades da Universidade, nos eixos de ensino e pesquisa

Melhorar continuamente o desempenho institucional, garan-
tindo a excelência do ensino, da pesquisa, da extensão e da 
gestão

Posição da Universidade nos rankings nacionais e internacio-
nais nas três áreas de atuação

Promover a inovação nos âmbitos de atuação interna e exter-
na da Universidade Número de projetos classificados como inovadores
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OBJETIVO INSTITUCIONAL INDICADOR(ES) DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS

Promover a internacionalização das ações universitárias

Número de professores envolvidos em cooperação interna-
cional
Número de estudantes envolvidos em programas de coopera-
ção internacional 

Garantir a acessibilidade das pessoas com deficiência na Uni-
versidade

Percentual dos estudantes da Universidade declarados como 
pessoas com deficiência

Contribuir para a inclusão social das pessoas em situações de 
vulnerabilidade

Percentual dos estudantes considerados em situação de vul-
nerabilidade

Valorizar o corpo docente e o técnico-administrativo Percentual de docentes e de servidores técnico-administrati-
vos satisfeitos com as condições de trabalho na Universidade

Garantir a sustentabilidade financeira da Universidade Percentual de incremento do orçamento da Universidade

Garantir a permanência qualificada do corpo discente na Uni-
versidade

Percentual de alunos diplomados em relação ao total de ma-
triculados nos 4 anos anteriores

Expandir e fortalecer as ações universitárias no interior do es-
tado

Percentual dos estudantes da universidade nos campi do in-
terior
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4. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional (2017-2021), as políticas institucionais da Universidade são as apresentadas 
no Quadro 2. Essas políticas passam a integrar o Plano de Gestão.

Quadro 2 – Políticas Institucionais, segundo os Eixos de Atuação da Universidade

NOME DA POLÍTICA EIXO DESCRIÇÃO/OBJETIVO

Política de Ensino de Graduação Ensino Aprimorar a formação discente na graduação, de forma a melhorar a qualidade do ensino e estimular a forma-
ção acadêmica e profissional

Política de Ensino de Pós-graduação Ensino Aprimorar a qualidade do ensino de Pós-Graduação e permitir a consolidação da pesquisa na UECE, a fim de 
oferecer à sociedade um novo nível de formação especializada

Política de Educação a Distância Ensino Utilizar as tecnologias de informação e comunicação com o intuito de potencializar as oportunidades de 
inclusão dos mais diversos segmentos da população

Política de Pesquisa Pesquisa
Promover a qualidade da produção de pesquisa e de novos conhecimentos científicos, bem como de suas 
aplicações tecnológicas, econômicas e sociais, articulando-se para atender às demandas provenientes da 
realidade socioeconômica e cultural em que a universidade está inserida

Política de Extensão Extensão Afirmar a extensão como função universitária integrada ao ensino e à pesquisa, voltada ao fortalecimento da 
integração entre a comunidade acadêmica e a sociedade

Política de Administração Gestão
Proporcionar aos agentes institucionais as condições necessárias para viabilizar a constante melhoria dos 
serviços prestados pela instituição, levando-se em conta as dimensões humana, tecnológica, financeira e 
técnico-administrativa do conjunto organizacional

Política de atendimento ao discente Gestão Consolidar a assistência estudantil como parte das estratégias de fortalecimento da gestão e do desenvolvi-
mento institucional

Política de ações inclusivas e afirma-
tivas Gestão Promover ações visando à inclusão dos segmentos excluídos, com foco na igualdade e, consequentemente, 

na diferença, com atenção à diversidade e ao direito de todos

Política de qualificação docente Gestão Proporcionar a valorização e a qualificação do corpo docente a partir de ações voltadas para a sua ampliação, 
renovação e avaliação de desempenho acadêmico

Política de qualificação dos servido-
res técnico-administrativos Gestão Promover a valorização do corpo de servidores técnico-administrativos por meio de ações voltadas à qualifi-

cação, à renovação e à ampliação do quadro de servidores



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ
PLANO DE GESTÃO UECE 2021-2025

1918

5. OBJETIVOS, AÇÕES E INDICADORES DOS EIXOS

Os objetivos, as ações e os indicadores de medição são apresentados nos quadros a seguir, segundo os Eixos de atuação da Universidade. 

5.1. EIXO DO ENSINO

Quadro 3 – Objetivos, Ações e Indicadores de Resultados do Eixo do Ensino

OBJETIVOS DO EIXO AÇÕES INDICADORES DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS

Ampliar as oportunidades de mobilidade estu-
dantil nacional, internacional nas diversas moda-
lidades de ensino

Institucionalização e desenvolvimento da política de in-
ternacionalização da UECE com vista ao fortalecimento 
do Escritório de Cooperação Internacional (ECInt)

Percentual de estudantes da graduação da UECE 
abrangidos por ações de mobilidade nacional e 
internacional

Fortalecer a articulação dos saberes acadêmicos 
e profissionais por meio da aproximação dos 
estudantes com os campos de atuação

Estabelecimento de estratégias para o fortalecimento 
das licenciaturas

Variação percentual do número de alunos envolvi-
dos nas ações

Aprimoramento do estágio supervisionado e dos pro-
gramas de apoio à graduação

Percentual de estudantes envolvidos em estágio 
supervisionado 

Consolidar a integração das ações de extensão 
com ensino e pesquisa

Fortalecimento da articulação entre ensino, pesquisa e 
extensão na formação do estudante

Percentual de estudantes envolvidos em iniciativas 
integradas dos eixos de ações

Fortalecer as ações de inclusão e de acessibilida-
de através de um trabalho em rede de coopera-
ção institucional

Ampliação das políticas de permanência estudantil, de 
afirmação e de promoção de igualdade de oportunida-
des e de equidade

Percentual de estudantes envolvidos em iniciativas 
de inclusão e de acessibilidade

Garantir infraestrutura adequada à realização do 
trabalho pedagógico, com manutenção preven-
tiva e atualização permanente de laboratórios e 
do acervo

Ampliação do custeio e do investimento por meio de 
mecanismos de captação orçamentária e extraorça-
mentária

Variação percentual do volume de recursos orça-
mentários descentralizados

Descentralização orçamentária, no que couber, por 
Centro, Faculdade e Instituto, na perspectiva da equida-
de e da sustentabilidade financeira do sistema FUNECE/
UECE

Percentual do orçamento comprometido em ações 
descentralizadas
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OBJETIVOS DO EIXO AÇÕES INDICADORES DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS

Implementar ações permanentes para o desen-
volvimento profissional docente da UECE

Aprimoramento da formação continuada para os 
docentes com objetivo de atender às exigências da 
educação superior contemporânea

Percentual dos docentes em iniciativas de desenvol-
vimento profissional

Ampliar o uso de metodologias diversificadas a 
partir de uma rede integrada de trabalho colabo-
rativo com a troca de experiências inovadoras

Estabelecimento de estratégias para o fortalecimento 
das licenciaturas

Número de docentes e de funcionários envolvidos 
em redes integradas de trabalho colaborativo

Desenvolver observatórios de metodologias 
inovadoras

Estabelecimento de estratégias para o fortalecimento 
das licenciaturas

Número de docentes e de discentes em laboratórios 
de metodologias inovadoras

Promover ações de intercâmbio com outras insti-
tuições para a troca de experiências inovadoras

Estabelecimento de estratégias para o fortalecimento 
das licenciaturas

Número de docentes e discentes em intercâmbio 
para a troca de experiências inovadoras

Articular uma rede de parcerias com instituições 
internacionais para fortalecer o ensino na pós-
-graduação

Expansão planejada e qualificada das ofertas de gra-
duação e de pós-graduação, considerando as deman-
das da sociedade e das políticas públicas do estado do 
Ceará

Número de docentes e discentes em redes de inter-
câmbio de pós-graduação

Implementação de sistemática de acompanhamento e 
de avaliação interna dos programas de pós-graduação 
da UECE

Número de avaliações realizadas

Potencializar ações institucionais de parceria 
com o ECInt

Institucionalização e desenvolvimento da política de in-
ternacionalização da UECE com vista ao fortalecimento 
do Escritório de Cooperação Internacional (ECInt)

Número de parcerias no âmbito do Escritório de 
Cooperação Internacional (ECInt)

Garantir infraestrutura adequada aos programas 
e aos cursos de pós-graduação

Ampliação do custeio e do investimento por meio de 
mecanismos de captação orçamentária e extraorça-
mentária

Percentual de incremento dos gastos em infraestru-
tura de programas de pós-graduação

Implementar ações de interiorização da pós-gra-
duação

Expansão planejada e qualificada das ofertas de gra-
duação e de pós-graduação, considerando as deman-
das da sociedade e das políticas públicas do estado do 
Ceará

Percentual de incremento de vagas ofertadas em 
cursos de graduação e de pós-graduação no interior
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OBJETIVOS DO EIXO AÇÕES INDICADORES DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS

Intensificar as parcerias com órgãos estaduais 
e municipais para viabilizar o financiamento da 
oferta de cursos de pós-graduação para profes-
sores

Expansão planejada e qualificada das ofertas de gra-
duação e de pós-graduação, considerando as deman-
das da sociedade e das políticas públicas do estado do 
Ceará

Número de professores participantes de cursos de 
pós-graduação financiados por órgãos públicos

Instituir uma política de Educação a Distância na 
UECE

Consolidação e ampliação da modalidade de Educação 
a Distância (EaD) e das suas tecnologias, com vista ao 
fortalecimento da SATE

Instituição da política 

Captar novos parceiros e linhas de financiamen-
to para a EaD

Valor em reais de financiamento captados para 
cursos de EaD

Desenvolver uma política de formação docente 
para a EaD

Número de docentes capacitados para a EaD

Percentual de incremento de cursos de EaD em 
cursos presenciais

Percentual de incremento de vagas em cursos de 
EaD 
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5.2. EIXO DA PESQUISA

Quadro 4 – Objetivos, Ações e Indicadores de Resultados do Eixo da Pesquisa

OBJETIVOS DO EIXO AÇÕES INDICADORES DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS

Fomentar encontros acadê-
micos de pesquisa

Criação de ações de fomento à apresentação de trabalhos científicos em 
eventos nacionais e internacionais

Número de encontros realizados
Número de participantes por evento
Número de publicações

Promover uma maior arti-
culação com as agências de 
fomento à pesquisa

Apoio a grupos de pesquisadores na captação de recursos das agências de 
fomento voltados à infraestrutura de pesquisa

Número de projetos aprovados
Percentual de membros nas câmeras de assessora-
mento

Incentivo à construção de consórcio na área da pesquisa entre as 
universidades estaduais cearenses

Articulação dos grupos de pesquisa da Universidade com o Governo e com 
o setor empresarial para promoção da inovação nas atividades produtivas 
cearenses

Incentivar a inovação na 
pesquisa

Criação da Agência de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da UECE, 
que responda pela gestão da política de inovação tecnológica na Universi-
dade

Número de patentes
Registro de software 
Número de produtos de inovação
Aprovação em editais de fomento à inovação

Constituição de uma política de inovação da UECE, que fortaleça e consoli-
de o ambiente de inovação na Universidade Instituição da política

Fomentar a interação da 
pesquisa aplicada aos inte-
resses de desenvolvimento 
da sociedade

Incentivo ao desenvolvimento de pesquisas que possibilitem maior apro-
ximação com as demandas do setor público estadual, com as organizações 
da sociedade civil e os setores produtivos do estado Número de convênios, parcerias e cooperações 

realizadas
Alinhamento dos interesses de pesquisa à agenda nacional de prioridades 
do Governo Federal
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OBJETIVOS DO EIXO AÇÕES INDICADORES DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS

Promover a internacionali-
zação

Fortalecimento das relações interinstitucionais e internacionais da UECE 
visando à cooperação em áreas estratégicas para o desenvolvimento do 
estado do Ceará Número de trabalhos apresentados em eventos 

internacionais
Número de artigos científicos com parceria interna-
cional
Número de projetos de pesquisa com parcerias inter-
nacionais

Construção de projetos de pesquisa com instituições estrangeiras

Fomento à participação de docentes em projetos de pesquisa realizados 
com instituições estrangeiras

Incentivo a docentes à realização de estágio pós-doutoral em instituições 
estrangeiras conceituadas

Estimular a qualidade das 
pesquisas

Ampliação dos programas de iniciação científica e de competições acadê-
micas Número de citações 

Número de publicações em revista de alto impacto
Número de bolsasFomento à divulgação da produção científica da UECE em revistas locais, 

regionais, nacionais e internacionais

Garantir pleno funciona-
mento das estruturas de 
pesquisas

Estabelecimento de uma política de uso compartilhado do parque de equipa-
mentos e dos laboratórios de pesquisa

Número de funcionários envolvidos em pesquisa
Percentual de equipamentos em pleno funciona-
mento
Número de estruturas multiusuárias de pesquisa

Implementação de um plano institucional para manutenção de equipa-
mentos

Promoção de capacitações periódicas dos funcionários ligados à pesquisa

Ampliação do número de funcionários ligados à pesquisa

Ampliar a divulgação da 
produção acadêmica

Fomento à divulgação da produção científica da UECE em revistas locais, 
regionais, nacionais e internacionais Número de publicações 

Número de visitações ao site da UECE quando da 
divulgação de pesquisa
Número de webinários de pesquisa

Fortalecimento nacional da Editora da UECE (EdUECE) na publicação regu-
lar de trabalhos científicos e literários nos formatos impresso e eletrônico

Criação de editais internos de fomento voltados para a produção acadêmi-
ca
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5.3. EIXO DA EXTENSÃO

Quadro 5 – Objetivos, Ações e Indicadores de Resultados do Eixo da Extensão
OBJETIVOS DO EIXO AÇÕES INDICADORES DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS

Cooperar na interação com 
a sociedade para a transfor-
mação social por meio da 
extensão universitária

Incentivo ao desenvolvimento de projetos de ex-
tensão com repercussão em espaços de vulnera-
bilidade social

Índice de realização de chamadas públicas de apoio a projetos/programas liga-
dos aos espaços de vulnerabilidade social 
Quantitativo de ações formativas extensionistas realizadas
Estimativa de público alcançado pelas ações extensionistas
Número de parcerias internas e externas para o apoio de ações extensionistas Criação do Programa de Voluntariado da UECE

Fortalecer a política artísti-
co-cultural nas ações de ex-
tensão

Elaboração e implementação da política de Arte 
e Cultura da UECE

Índice de realização de chamadas públicas para ações artístico-culturais
Total de parcerias de ações artístico-culturais

Apoio à criação da Escola de Música da UECE, 
aberta à comunidade Número de pessoas beneficiadas/qualificadas pela Escola de Música 

Fortalecer a articulação da 
extensão com o ensino e a 
pesquisa, no sentido de fo-
mentar a construção do co-
nhecimento aplicado e con-
textualizado

Efetivação das atividades de extensão nos currí-
culos dos cursos de graduação da UECE

Total de comunicações de ações extensionistas em encontros acadêmicos inter-
nos e externos à UECE
Quantidade de publicação de trabalhos acadêmicos originários da extensão em 
periódicos científicos, anais de eventos, livros, e-books e outros veículos de co-
municação
Criação da Revista on-line de Extensão da UECE
Creditação da Extensão nos currículos dos cursos de graduação

Ampliação do uso da EaD em programas de ex-
tensão Número de eventos realizados com o uso da tecnologia da EaD

Fortalecer institucionalmen-
te a gestão de recursos fi-
nanceiros na manutenção e 
ampliação de atividades ex-
tensionistas

Apoio à institucionalização das ações de exten-
são universitária

Ampliação do quantitativo de bolsas para os projetos/programas de extensão;
Projetos de proponentes da UECE contemplados em editais externos
Projetos/programas premiados financeiramente
Inclusão de recursos no MAPP das demandas de extensão
Percentual de receita própria da UECE destinado à extensão universitária

Aprimoramento da qualidade das atividades aca-
dêmicas de extensão em suas dimensões tecno-
lógica e social

Estímulo ao estabelecimento de parcerias entre 
as universidades estaduais para o fortalecimento 
da extensão universitária cearense

Ampliação das bolsas vinculadas às atividades de 
extensão da UECE
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5.4. EIXOS DA GESTÃO I

Quadro 6 – Objetivos, Ações e Indicadores de Resultados do Eixo da Gestão I

Política de Gestão (Administração)

OBJETIVOS DO EIXO AÇÕES INDICADORES DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS

Promover a Gestão democrática

Promoção da gestão compartilhada e transparente, 
favorecendo as decisões colegiadas, a interação e o 
diálogo permanente entre os diversos atores inter-
nos e externos

Grau de participação estudantil

Institucionalização e implementação do plano de 
interiorização da UECE, que projete integração e 
desenvolvimento sustentável de suas unidades 
acadêmicas

Percentual de incremento do número de polos de 
EaD implantados

Ampliação e fortalecimento das estruturas de co-
municação institucional da UECE

Número de notícias publicadas no site da UECE
Número de notícias da UECE publicadas na imprensa
Número de postagens nas redes sociais da UECE 
(Instagram, Facebook e afins)

Ampliar a eficiência e a eficácia organizacionais

Redesenho e padronização dos fluxos de processo Variação percentual do número de fluxos de proces-
sos redesenhados e padronizados

Promoção de uma reestruturação administrativa 
que atenda às necessidades organizacionais do 
sistema FUNECE/UECE

Variação do número de portarias e normas relativas 
a mudanças administrativas

Fortalecimento das relações interinstitucionais da 
UECE visando à cooperação em áreas estratégicas 
para o desenvolvimento do estado do Ceará

Variação percentual do número de convênios e 
parcerias formadas com instituições

Aprimoramento da gestão e da avaliação dos serviços 
terceirizados no âmbito da UECE, orientada à realiza-
ção de políticas, de objetivos e de metas institucionais

Variação do grau de satisfação dos serviços presta-
dos por terceirizados
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OBJETIVOS DO EIXO AÇÕES INDICADORES DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS

Promover a política de segurança da universidade

Implantação do Plano de Segurança da UECE a par-
tir de suas diretrizes e de suas ações Variação percentual do andamento do projeto

Melhoria da relação da Universidade com o entorno 
dos diversos campi

Variação percentual do número de pessoas do 
entorno dos campi beneficiadas com políticas de 
assistência e de inclusão

Gestão da segurança da informação e a privacidade 
de dados em conformidade com a legislação e com 
as boas práticas

Variação percentual do número de dados protegi-
dos em relação ao número médio de dados admi-
nistrados pela FUNECE

Política de Planejamento

OBJETIVOS DO EIXO AÇÕES INDICADORES DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS

Difundir a cultura do planejamento na Universidade

Instituição do planejamento de longo prazo e da 
gestão, orientada por resultados, como ferramentas 
da gestão acadêmica e administrativa

Percentual de execução do planejamento estratégi-
co

Qualificação de profissionais da Universidade na 
área de planejamento

Percentual dos profissionais da Universidade qualifi-
cados em planejamento

Política de Governança

OBJETIVOS DO EIXO AÇÕES INDICADORES DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS

Melhorar a governança institucional na Universida-
de

Implantação de um sistema de controle interno com 
a identificação e o gerenciamento de riscos.

Percentual de exigências atendidas no processo de 
avaliação institucional

Aprimoramento dos mecanismos de transparência e 
de prestação de contas.

Atualização e consolidação das normas jurídicas 
que regem as ações administrativas e acadêmicas 
da Universidade.
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Política de Governança

OBJETIVOS DO EIXO AÇÕES INDICADORES DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS

Mitigar os riscos das atividades organizacionais.

Institucionalização de parcerias no âmbito nacional 
para fortalecer as ações acadêmicas e administrati-
vas da UECE Percentual de riscos controlados em relação ao total 

de riscos identificados na instituição.
Número de parcerias institucionalizadas
Número de sistemas revisados
Implementação do programa de informatização da 
gestão universitária 
Percentual de processos redesenhados com foco em 
riscos
Definição da metodologia de Avaliação da Institui-
ção 
Implementação do programa de gestão documen-
tal 
Aprimoramento do sistema de controle patrimonial 

Revisão dos sistemas de computação, integração 
as bases de dados da Universidade e melhoria do 
acesso aos usuários.

Implementação do programa de informatização da 
gestão universitária que garanta a integração dos 
sistemas acadêmicos e administrativos

Redesenho dos processos com foco nos riscos

Avaliação da instituição e da gestão de forma siste-
mática, apoiada em indicadores

Implantação de um programa de gestão documental 
na Universidade

Aprimoramento do sistema de controle patrimonial 
da Universidade
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Política Financeira

OBJETIVOS DO EIXO AÇÕES INDICADORES DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS

Promover a sustentabilidade financeira

Análise dos itens de custos e aperfeiçoamento da 
gestão financeira para permitir a racionalização 
e a otimização dos recursos, possibilitando uma 
prestação de contas eficiente

Relação entre despesa orçamentária executada e a 
despesa orçamentária prevista

Efetivação de todos os projetos de investimentos 
aprovados para o sistema FUNECE/UECE na Pla-
taforma de Monitoramento de Ações e Projetos 
Prioritários do Governo do Estado do Ceará

Relação entre o percentual do Gasto com Investimen-
to Público (GIP) em Relação ao Gasto Público Total 
(GPS)

Descentralização dos orçamentos, no que couber, 
por Centro, Faculdade e Instituto, na perspectiva 
da equidade e sustentabilidade financeira do siste-
ma FUNECE/UECE.

Percentual de orçamento descentralizado

Implantação de um sistema de controle de custos 
na Universidade

Implantação do sistema de controle de custos Obs.: 
Custo corrente/aluno equivalente objetiva mensurar 
as despesas correntes por aluno, como uma medida 
de eficiência, retratando a forma como os recursos 
alocados na produção de ensino e pesquisa estão 
sendo utilizados. Fonte: TCU

Promover a captação de recursos financeiros exter-
nos

Ampliação do custeio e do investimento por meio 
de mecanismos de captação orçamentária e ex-
traorçamentária

Relação entre o valor dos recursos captados de fontes 
externas e o valor total dos recursos orçamentários

Política de Urbanização e Adequação da Infraestrutura

OBJETIVOS DO EIXO AÇÕES INDICADORES DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS

Dotar a Universidade de uma infraestrutura adequa-
da às suas atividades

Expansão e melhoria da infraestrutura arquitetônica 
e urbanística dos diversos campi da UECE na perspec-
tiva da sustentabilidade em suas diversas dimensões, 
com vista a proporcionar a satisfação dos usuários

Variação percentual da área urbanizada em relação à 
área total 

Aprimoramento da política de acessibilidade da 
UECE com vista ao fortalecimento do acesso

Percentual de unidades administrativas adaptadas à 
acessibilidade em relação ao total de unidades admi-
nistrativas.

Ampliação da proporção da área efetivamente 
urbanizada sob o total planejado

Proporção da área efetivamente urbanizada sob o 
total planejado

Retomada da construção da sede da SATE Percentual de execução do projeto
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Política de Assistência Docente e ao Servidor

OBJETIVOS DO EIXO AÇÕES INDICADORES DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS

Assegurar a valorização e a satisfação dos professo-
res

Instituição de planos de valorização e aprimora-
mento continuado para gestores, professores e 
servidores técnico--administrativos

Taxa de técnico-administrativos (TA) com curso de 
pós-graduação (especialização, mestrado e doutora-
do) (TAPG): Número de Servidores TA com Curso de 
Pós-graduação / número total de TA

Recomposição do quadro docente e técnico-admi-
nistrativo que garanta o funcionamento adequado 
do sistema FUNECE/UECE

Taxa de Docente em Dedicação Exclusiva (TDDE): nú-
mero de docentes em dedicação exclusiva / número de 
docentes (em efetivo exercício)
Taxa de Docentes Temporários (DT): número de do-
centes temporários/ (número de docentes efetivos + 
número de docentes temporários)
Taxa de Docentes com Mestrado (TMES): número de 
docentes com mestrado / número total de docentes
Taxa de Docentes com Doutorado (TDOU): número de 
docentes com doutorado / número total de docentes.

Desenvolvimento das ações que promovam o 
bem-estar, a qualidade de vida e as oportunidades 
de realização profissional para servidores docentes 
e técnico-administrativos

Índice de qualificação do corpo docente: objetiva 
mensurar a qualificação do corpo docente da institui-
ção fundamentada na titulação. Trata-se de um indi-
cador já utilizado nos diversos estudos sobre o ensino 
superior, haja vista a sua relação com a qualidade do 
ensino e com o volume de pesquisas realizadas.

Reavaliação do plano de cargos, carreiras e venci-
mentos dos docentes

Reavaliação do plano de cargos, carreiras e 
vencimentos dos docentes
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Política de Assistência Docente e ao Servidor

OBJETIVOS DO EIXO AÇÕES INDICADORES DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS

Assegurar a valorização e a satisfação dos servidores 
técnico-administrativos

Instituição de planos de valorização e aprimora-
mento continuado para gestores, professores e 
servidores técnico--administrativos

Taxa de técnico-administrativos (TA) com curso de 
pós-graduação (especialização, mestrado e doutora-
do) (TAPG): Número de Servidores TA com Curso de 
Pós-graduação / número total de TA

Recomposição do quadro docente e técnico-admi-
nistrativo que garanta o funcionamento adequado 
do sistema FUNECE/UECE

Taxa de Docente em Dedicação Exclusiva (TDDE): nú-
mero de docentes em dedicação exclusiva / número 
de docentes (em efetivo exercício)
Taxa de Docentes Temporários (DT): número de do-
centes temporários/ (número de docentes efetivos + 
número de docentes temporários)
Taxa de Docentes com Mestrado (TMES): número de 
docentes com mestrado / número total de docentes
Taxa de Docentes com Doutorado (TDOU): núme-
ro de docentes com doutorado / número total de 
docentes.

Desenvolvimento das ações que promovam o 
bem-estar, a qualidade de vida e as oportuni-
dades de realização profissional para servido-
res docentes e técnico-administrativos

Índice de qualificação do corpo docente: objeti-
va mensurar a qualificação do corpo docente da 
instituição fundamentada na titulação. Trata-se 
de um indicador já utilizado nos diversos estudos 
sobre o ensino superior, haja vista a sua relação 
com a qualidade do ensino e com o volume de 
pesquisas realizadas.

Implantação da política de desenvolvimento, 
qualificação, motivação e valorização dos ser-
vidores técnico-administrativos

Grau de satisfação dos técnico-administrativos

Efetivação da revisão do plano de cargos, 
carreiras e vencimentos dos servidores técni-
co-administrativos

Revisão do plano de cargos, carreiras e vencimen-
tos dos servidores técnico-administrativos
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5.5. EIXO DA GESTÃO II

Quadro 7 – Objetivos, Ações e Indicadores de Resultados do Eixo da Gestão II
Política de Assistência Estudantil

OBJETIVOS DO EIXO AÇÕES INDICADORES DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS

Contribuir para a inclusão social e 
para a melhoria das condições de 
acessibilidade de estudantes oriun-
dos(as) da rede pública de educação 
básica, com baixa renda familiar per 
capita, pessoas com deficiência, ne-
gros(as), indígenas, estrangeiros(as), 
entre outros(as) em situações de 
vulnerabilidade social

Realização do levantamento de informações sobre a realidade socioe-
conômica e acadêmica dos(as) estudantes usuários(as) da política insti-
tucional de assistência estudantil, de modo a subsidiar o planejamento 
e execução das ações

Redução dos efeitos das desigualdades sociais e 
regionais no acesso ao ensino superior público 
de qualidade

Ampliação das políticas de permanência estudantil, de afirmação e de 
promoção de igualdade de oportunidade e de equidade 

Percentual de estudantes beneficiados por polí-
ticas de permanência, de afirmação e de promo-
ção de igualdade

Contribuir para o bem-estar e 
para a qualidade de vida dos(as) 
estudantes por meio do apoio 
psicossocial e psicopedagógico, 
da atenção integral à saúde e do 
desenvolvimento de atividades 
artístico-culturais, de esporte e de 
lazer no âmbito da Universidade

Ampliação e fomento das ações afirmativas, do apoio psicossocial e 
psicopedagógico, da atenção integral à saúde dos(as) estudantes e das 
atividades artístico-culturais, de esporte e de lazer nos diversos campi 
da UECE.

Redução das taxas de retenção e de evasão 
escolar

Inclusão, entre os benefícios de assistência estudantil, o auxílio para 
inclusão digital, entre outros que se façam necessários

Percentual de estudantes beneficiados por políti-
cas de auxílio de inclusão digital 

Contribuir para a melhoria do 
desempenho acadêmico dos(as) 
estudantes

Ampliação do número de beneficiados pela concessão de bolsas de 
permanência universitária, assim como o tempo de pagamento das 
bolsas, de dez para doze meses ao ano

Participação qualificada dos(as) estudantes em 
projetos de pesquisa, de extensão, de monitoria 
acadêmica, de iniciação artística e de outras ativi-
dades acadêmicas e culturais relacionadas à sua 
formação profissional

Criação de política de fomento à apresentação de trabalhos científicos 
em eventos nacionais e internacionais 

Percentual de discentes e de docentes benefi-
ciados com incentivos para a apresentação de 
trabalhos em eventos científicos

Ampliação das bolsas vinculadas às atividades de extensão da UECE  Percentual de incremento de estudantes benefi-
ciados com bolsas de extensão
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Política de Assistência Estudantil

OBJETIVOS DO EIXO AÇÕES INDICADORES DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS

Contribuir para a construção de 
espaços de diálogo e de convivên-
cia entre universidade, família e 
comunidade

Incentivo e apoio à criação de restaurantes ou refeitórios universitários 
em todos os campi

Número de campis com restaurantes ou refeitó-
rios universitários implementados

Melhorar as condições de perma-
nência universitária que repercu-
tam na qualidade da formação 
profissional dos(as) estudantes

Disponibilização de recurso específico para a assistência estudantil no 
orçamento institucional da UECE

Percentual de recursos orçamentários destinados 
à assistência estudantil

Política de Ações Inclusivas e Afirmativas

OBJETIVOS DO EIXO AÇÕES INDICADORES DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS

Contribuir para o incremento de 
um ambiente inclusivo na Univer-
sidade, por meio de ações afirma-
tivas e de acessibilidade voltadas a 
pessoas com deficiência, transtor-
nos globais de desenvolvimento e 
altas habilidades/superdotação

Contribuir para criar um Núcleo de Apoio aos alunos, docentes e servi-
dores técnicos que se identifiquem como pessoas com deficiência para 
• garantir a entrada e a permanência desses alunos; 
• auxiliar setores da atividade meio como bibliotecas, editora, setores 
de comunicação, restaurantes e outros setores de atendimento à co-
munidade a oferecer uma prestação de serviço na perspectiva inclusiva

Implementação do Núcleo de Apoio 
Variação percentual do número de alunos aten-
didos
Número de prédios beneficiados com obras ou 
equipamentos que contribuam para a acessibili-
dade

Institucionalização da política de acessibilidade da UECE  

Contribuir para a eliminação de 
barreiras atitudinais, pedagógicas, 
comunicacionais e arquitetônicas 
para inclusão de pessoas com 
deficiência, transtornos globais de 
desenvolvimento e altas habilida-
des/superdotação

Barreiras arquitetônicas: contribuir para o ajuste às normas de ambientes 
acessíveis mediante organização de debates entre setores da Engenharia, 
da Computação e da Inovação tecnológica

Barreiras pedagógicas: contribuir com a ProGrad na discussão de aces-
sibilidade de materiais didáticos, paradidáticos e elaboração de provas/
avaliação de alunos com deficiência. 

Barreiras comunicacionais: contribuir com setores da Comunicação e 
do Cerimonial para acessibilizar campanhas, comunicados oficiais e 
outros

Barreiras tecnológicas: garantira acessibilidade em computadores com 
ferramentas de linguagem em Libras, para surdos, e ledores de tela, 
para cegos e pessoas com baixa visão, além de contemplar alunos com 
deficiência intelectual e física
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Política de Ações Inclusivas e Afirmativas

OBJETIVOS DO EIXO AÇÕES INDICADORES DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS

Promover eventos e ações socioe-
ducativas que contribuam para a 
formação permanente da comu-
nidade acadêmica em matéria de 
acessibilidade, ações inclusivas e 
afirmativas

Contribuição para promover, junto às pró-reitorias, eventos locais, 
nacionais e internacionais que favoreçam a formação permanente dos 
docentes além da revisão e atualização dos projetos político-pedagógi-
cos dos respectivos cursos

Número de docentes e de discentes participantes 
de eventos e de ações socioeducativas

Política de Inovação

OBJETIVOS DO EIXO AÇÕES INDICADORES DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS

Adequar a estrutura organizacio-
nal do ecossistema de inovação e 
empreendedorismo na UECE

Criação da Agência de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da 
UECE, que responda pela gestão da política de inovação tecnológica na 
Universidade  

Agência criada

Modernizar as normativas vigen-
tes relacionadas à inovação e 
empreendedorismo, incluindo as 
políticas de inovação e de proprie-
dade intelectual

Constituição de política de inovação tecnológica da UECE que fortaleça 
e consolide o ambiente de inovação na Universidade  

Número de normativos modernizados referentes 
à inovação, ao empreendedorismo, incluindo a 
políticas de inovação e propriedade intelectual.

Promover a sustentabilidade fi-
nanceira dos setores envolvidos na 
execução da política institucional 
de inovação, com financiamento 
adequado às suas ações

Elaboração do Plano de sustentabilidade econômico-financeira da 
política institucional de inovação

Percentual da despesa solicitada em relação à 
despesa autorizada para manutenção das prote-
ções da Universidade
Percentual de despesa solicitada em relação à 
despesa autorizada para manutenção de ações 
de empreendedorismo
Percentual de pessoal solicitado em relação ao 
pessoal efetivo para os setores relacionados à 
inovação e ao empreendedorismo, nas condições 
solicitadas
Percentual de receitas (taxas, royalties, prestação 
de serviços, produtos, projetos, convênios, con-
tratos) obtidas em relação ao cobrado
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Política de Inovação

OBJETIVOS DO EIXO AÇÕES INDICADORES DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS

Fortalecer e ampliar os programas 
e ações de apoio à inovação e em-
preendedorismo

Apoio aos grupos de pesquisadores na captação de recursos das agên-
cias de fomento voltadas à infraestrutura de pesquisa

Número de ações relacionadas à inovação e ao em-
preendedorismo direcionadas nos campi do interior
Número de pessoas beneficiadas com formação 
voltada para inovação e empreendedorismo
Número de empresas/startups apoiadas pela incu-
badora de empresas
Percentual de proteção intelectual licenciada/
transferida em relação ao número de propriedade 
intelectual depositada
Número de convênios/contratos com setor produti-
vo para execução de projetos de PDI
Número de convênios/contratos com entidades 
públicas e privadas para fomentar ações de em-
preendedorismo e inovação 
Percentual de proteções de propriedade intelectual 
protocoladas em relação ao programado

Estabelecimento de uma política de uso compartilhado do parque de 
equipamentos e dos laboratórios de pesquisa da UECE

Incentivo ao desenvolvimento de pesquisas que possibilitem maior 
aproximação com as demandas do setor público estadual, com organi-
zações da sociedade civil e setores produtivos do estado

Política de Difusão do Conhecimento

OBJETIVOS DO EIXO AÇÕES INDICADORES DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS

Fortalecer a Editora da UECE 
(EdUECE) na publicação regular de 
trabalhos científicos e literários nos 
formatos impresso e eletrônico

Impulsionamento das publicações da EdUECE no tocante a trabalhos 
científicos e literários nos formatos impresso e eletrônico  

Número de publicações científicas e literários 
publicadas pela EdUECE nos formatos impresso e 
eletrônico.

Resolução da personalidade jurídica e situação fiscal e captação de 
recursos da EdUECE

Institucionalização da EdUECE
Criação do CNPJ filial 
Revisão e atualização do regimento  

Criação de novos selos ou coleções na EdUECE Número de selos ou coleções lançadas pela 
EdUECE

Criação de edital para publicação de textos literários Número editais para publicação de textos literá-
rios

Inclusão da EdUECE em bancos indexadores de produção científica 
nacionais e internacionais

Número de bancos indexadores em que a EdUE-
CE esteja inscrita
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Política de Difusão do Conhecimento

OBJETIVOS DO EIXO AÇÕES INDICADORES DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS

Proporcionar oportunidades de di-
fusão do conhecimento construído 
na e pela UECE junto à sociedade, 
por meio de publicações, eventos 
e outras atividades acadêmico-
-científicas

Criação de mais revistas pelos programas de pós-graduação e pelos 
cursos de graduação (para divulgar pesquisas que não são oriundas da 
pós-graduação)

Número de programas de pós-graduação e gra-
duação com revistas acadêmicas

Promoção de eventos de divulgação de obras publicadas pela EdUE-
CE e de demais produções publicadas pela comunidade ueceana (em 
tempos remotos, via canal YouTube)

Número de eventos para divulgação de obras 
publicadas pela EdUECE

Fomento à divulgação da produção científica da UECE em revistas, 
locais, regionais, nacionais e internacionais Número de eventos para divulgação de produção 

científica da UECE 
Criação de política de fomento à apresentação de trabalhos científicos 
em eventos nacionais e internacionais

Promover a popularização da Ciên-
cia e Tecnologia (CeT), com publi-
cações e ações formativas voltadas, 
prioritariamente, para a comunida-
de acadêmica e para a rede pública 
de educação básica

Incentivo ao desenvolvimento de pesquisas que possibilitem maior 
aproximação com as demandas do setor público estadual, com as or-
ganizações da sociedade civil e os setores produtivos do estado.

Número de pesquisas relacionadas às necessida-
des do setor público

Utilização do canal do YouTube da UECE ou das demais redes sociais, 
para que professores façam vídeos de difusão de pesquisas para a co-
munidade em geral (que não participa de eventos científicos)

Número vídeos postados no canal do YouTube da 
UECE

Sistematização de ofertas formativas para professores da educação 
básica

Número de professores da educação básica 
beneficiados em ofertas formativas

Criação de publicações de divulgação científica, livros informativos 
para crianças e jovens, material didático de excelência, com base no 
conhecimento construído na e pela UECE

Número de publicações de divulgação científica 
para crianças e jovens
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Política de Internacionalização

OBJETIVOS DO EIXO AÇÕES INDICADORES DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS

Fortalecer programas, projetos 
e ações de internacionalização 
da UECE de forma cooperada e 
participativa, envolvendo toda a 
comunidade acadêmica e institui-
ções conveniadas

Desenvolvimento de projetos cooperativos em âmbito internacional 
com universidades e centros de pesquisa que propiciem acesso a bases 
tecnológicas, conceituais e metodológicas sofisticadas, encurtando o 
caminho para o desenvolvimento econômico regional

Número de projetos de cooperação desenvolvi-
dos

Divulgação de oportunidades acadêmicas internacionais na UECE
Número de oportunidades internacionais ofereci-
das na e pela UECE
Número de iniciativas de internacionalização 
implementadas
Número de iniciativas de internacionalização 
institucionalizadas
Número de iniciativas associadas
Números de acordos gerais e aditivos celebrados

Busca, junto à ProGrad, às coordenações de curso de graduação, à 
ProPGPq, às coordenações de programas de pós-graduação, iniciativas 
isoladas de internacionalização 

Institucionalização de iniciativas de internacionalização institucionais 
desconexas

Associação de iniciativas de internacionalização institucionais desco-
nexas a projetos institucionais conexos e a acordos gerais por meio de 
aditivos

Fortalecer o Escritório de Coope-
ração Internacional (ECInt) como 
agente responsável pela promoção 
da política de internacionalização 
da UECE 

Formalização do ECInt no quadro organizacional da UECE Número de convênios e aditivos firmados por 
ano 
Número de projetos desenvolvidos para a obten-
ção de financiamentos para atividades de inter-
nacionalização 
Número de chamadas públicas realizadas
Número de assessores especiais integrados ao 
ECInt

Celebração de parcerias nacionais e internacionais

Prospecção de fontes de financiamento nacionais e internacionais para 
atividades de internacionalização

Realização chamada pública voltada para os diversos campi da UECE 
para compor quadro de assessores especiais do ECInt

Consolidar a política linguística da 
UECE junto à comunidade acadê-
mica

Elaboração da versão local do Projeto Idiomas Sem Fronteiras em arti-
culação com o curso de Letras do CH da UECE

Projeto elaborado e implementado
Número de docentes, discentes e técnico-admi-
nistrativos envolvidos em atividades do bilinguis-
mo e do Projeto Idiomas sem Fronteiras
Número de ações de efetivação do bilinguismo 
apoiadas

Constituição da comissão para elaboração de plano estratégico de 
ações de efetivação do bilinguismo do corpo docente, discente e técni-
co-administrativo da UECE

Apoio a ações que efetivem o bilinguismo do corpo docente, discente 
e técnico-administrativo da UECE
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Política de Internacionalização

OBJETIVOS DO EIXO AÇÕES INDICADORES DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS

Promover a UECE na comunidade 
internacional mediante o fortale-
cimento e a ampla divulgação de 
suas atividades acadêmico-científi-
cas e socioculturais

Apoio à pesquisa, ao ensino e à extensão de base internacional Número de docentes e discentes envolvidos em 
inciativas internacionalizadas

Divulgação da produção intelectual, técnica e artística da UECE no 
exterior Número de docentes e discentes envolvidos em 

atividades de promoção da UECE junto à comuni-
dade internacionalEstímulo à mobilidade (outgoing) e o intercâmbio (incoming) de docen-

tes, gestores, servidores e discentes de graduação e pós-graduação

Difundir a cultura brasileira e a 
língua portuguesa do Brasil junto à 
comunidade internacional

Realização de novos Acordos Gerais de Cooperação Número de convênios e de aditivos firmados por 
ano 

Divulgação da produção intelectual, técnica e artística da UECE no 
exterior Número de eventos para difusão na língua portu-

guesaEstímulo à mobilidade (outgoing) e o intercâmbio (incoming) de docen-
tes, gestores, servidores e discentes de graduação e pós-graduação

Política de Cooperação Institucional

OBJETIVOS DO EIXO AÇÕES INDICADORES DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS

Fortalecer a UECE na comunidade 
nacional mediante o fortalecimen-
to e a ampla divulgação de suas 
atividades acadêmico-científicas e 
socioculturais

Estímulo ao estabelecimento de parcerias entre as universidades esta-
duais para o fortalecimento da extensão universitária cearense  Número de parcerias firmadas com universidades 

e com outras instituições visando contribuir para 
o desenvolvimento do Ceará

Fortalecimento das relações interinstitucionais e internacionais da 
UECE visando a cooperação em áreas estratégicas para o desenvolvi-
mento do estado do Ceará

Fortalecer o controle e o monitora-
mento dos convênios e contratos 
firmados pela Universidade, bem 
como dos fluxos e processos a eles 
relacionados

Aprimoramento do controle e do acompanhamento dos contratos e de 
convênios vigentes de forma centralizada

Número de convênio e contratos submetidos 
ao acompanhamento do sistema de gestão de 
convênios e contratos

Conclusão da implementação da gestão por processos dentro da ins-
tituição, buscando acompanhar os fluxos dos processos tramitados e 
aprimorá-los, quando necessário

Número de processos mapeados e submetidos 
ao redesenho 
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6. AS AÇÕES DO PLANO 

O processo de planejamento apresentou 149 ações, conforme o Quadro 8.  Cerca de 64%, ou 95 das medidas, pertencem ao Eixo 
da Gestão (I e II); 13,4%, ou 20 medidas, ao Eixo do Ensino; 14,1%, ou 21 medidas, ao Eixo de Pesquisa, e 8,7%, ou 13 medidas, ao Eixo 
de Extensão.

Todas as medidas foram submetidas à priorização com base na metodologia da Matriz GUT (gravidade, urgência e tendência). 
Cerca de 21%, ou 31 medidas, foram classificadas como prioridade 1; 31%, ou 46 medidas, como prioridade 2, e 48%, ou 72 medidas, 
como prioridade 3. 

Quadro 8 – Distribuição de Prioridades das Propostas do Plano, segundo os Eixos de Ação

Eixos Prioridade 1
(20% do total)

Prioridade 2
(30% do total)

Prioridade 3
(50% do total) TOTAL

Ensino 4 7 9 20

Pesquisa 5 6 10 21

Extensão 3 4 6 13

Gestão I 7 11 18 36

Gestão II 12 18 29 59

TOTAL 31 46 72 149

Nota: Os ajustes de quantidade no quadro em relação ao resultado da aplicação dos percentuais aos totais decorrem de arredondamentos e de valores de prioridades iguais.
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Os Quadros 9 a 13 apresentam as ações do Plano, segundo os Eixos, com os valores obtidos a partir da aplicação da Matriz GUT.

6.1. EIXO DO ENSINO

Quadro 9 – Quadro de Priorização das Ações do Eixo do Ensino 

Eixo da 
ação Objetivo Ação associada

Grau de 
comprome-
timento de 
recursos (G)

Urgência (U) Tendência 
(T)

Importân-
cia para o 
objetivo

(I)

GUTI

ENSINO Garantir infraestrutura adequada à 
realização do trabalho pedagógico, com 
manutenção preventiva e atualização 
permanente de laboratórios e do acer-
vo. (OBJETIVO 05 - Eixo Ensino)

Ampliação do custeio e do investimento 
por meio de mecanismos de captação 
orçamentária e extraorçamentária

5 5 5 5 625

ENSINO Garantir infraestrutura adequada à 
realização do trabalho pedagógico, com 
manutenção preventiva e atualização 
permanente de laboratórios e do acer-
vo. (OBJETIVO 05 - Eixo Ensino)

Descentralização orçamentária, no 
que couber, por Centro, Faculdade e 
Instituto, na perspectiva da equidade e 
sustentabilidade financeira do sistema 
FUNECE/UECE

5 5 5 5 625

ENSINO Consolidar a integração das ações de 
extensão com ensino e pesquisa (OBJE-
TIVO 03 - Eixo Ensino)

Fortalecimento da articulação entre en-
sino, pesquisa e extensão na formação 
do estudante

4 4 4 5 320

ENSINO Fortalecer as ações de inclusão e 
acessibilidade através de um trabalho 
em rede de cooperação institucional. 
(OBJETIVO 04 - Eixo Ensino)

Ampliação das políticas de permanência 
estudantil, de afirmação e de promoção 
de igualdade de oportunidade e de 
equidade 

4 4 4 5 320
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Eixo da 
ação Objetivo Ação associada

Grau de 
comprome-
timento de 
recursos (G)

Urgência (U) Tendência 
(T)

Importân-
cia para o 
objetivo

(I)

GUTI

ENSINO Implementar ações permanentes para o 
desenvolvimento profissional docente 
da UECE. (OBJETIVO 06 - Eixo Ensino)

Aprimoramento da formação conti-
nuada para os docentes com objetivo 
de atender às exigências da educação 
superior contemporânea

4 4 4 4 256

ENSINO Ampliar o uso de metodologias diversi-
ficadas a partir de uma rede integrada 
de trabalho colaborativo com a troca de 
experiências inovadoras. (OBJETIVO 07 - 
Eixo Ensino)

Estabelecimento de estratégias para o 
fortalecimento das licenciaturas

4 4 4 4 256

ENSINO Articular uma rede de parcerias com 
instituições internacionais para fortale-
cer o ensino na pós-graduação (OBJETI-
VO 10 - Eixo Ensino)

Expansão planejada e qualificada das 
ofertas de graduação e de pós-gradua-
ção, considerando as demandas da 
sociedade e das políticas públicas do 
estado do Ceará

4 4 4 4 256

ENSINO Articular uma rede de parcerias com 
instituições internacionais para fortale-
cer o ensino na pós-graduação (OBJETI-
VO 10 - Eixo Ensino)

Implementação de sistemática de acom-
panhamento e de avaliação interna dos 
programas de pós-graduação da UECE

4 4 3 5 240

ENSINO Garantir infraestrutura adequada aos 
programas e cursos de pós-graduação. 
(OBJETIVO 12 - Eixo Ensino)

Ampliação do custeio e do investimento 
por meio de mecanismos de captação 
orçamentária e extraorçamentária

4 4 3 5 240

ENSINO Implementar ações de interiorização 
da pós-graduação. (OBJETIVO 13 - Eixo 
Ensino)

Expansão planejada e qualificada das 
ofertas de graduação e de pós-gradua-
ção, considerando as demandas da 
sociedade e das políticas públicas do 
estado do Ceará

4 4 3 5 240
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Eixo da 
ação Objetivo Ação associada

Grau de 
comprome-
timento de 
recursos (G)

Urgência (U) Tendência 
(T)

Importân-
cia para o 
objetivo

(I)

GUTI

ENSINO Intensificar as parcerias com órgãos 
estaduais e municipais para viabilizar o 
financiamento da oferta de cursos de 
pós-graduação para professores. (OBJE-
TIVO 14 - Eixo Ensino)

Expansão planejada e qualificada das 
ofertas de graduação e de pós-gradua-
ção, considerando as demandas da 
sociedade e das políticas públicas do 
estado do Ceará

4 4 3 5 240

ENSINO Instituir uma política de Educação a 
Distância na UECE. (OBJETIVO 15 - Eixo 
Ensino)

Consolidação e ampliação da modalida-
de de educação a distância (EaD) e das 
suas tecnologias, com vista ao fortaleci-
mento da SATE

3 4 4 4 192

ENSINO Captar novos parceiros e linhas de 
financiamento para a EaD. (OBJETIVO 16 
- Eixo Ensino)

Consolidação e ampliação da modalida-
de de educação a distância (EaD) e das 
suas tecnologias, com vista ao fortaleci-
mento da SATE

3 4 4 4 192

ENSINO Desenvolver uma política de formação 
docente para a EaD. (OBJETIVO 17 - Eixo 
Ensino)

Consolidação e ampliação da modalida-
de de educação a distância (EaD) e das 
suas tecnologias, com vista ao fortaleci-
mento da SATE

3 4 4 4 192

ENSINO Fortalecer a articulação dos saberes 
acadêmicos e profissionais por meio da 
aproximação dos estudantes com os 
campos de atuação. (OBJETIVO 02 - Eixo 
Ensino)

Estabelecimento de estratégias para o 
fortalecimento das licenciaturas

4 3 3 4 144

ENSINO Fortalecer a articulação dos saberes 
acadêmicos e profissionais por meio da 
aproximação dos estudantes com os 
campos de atuação. (OBJETIVO 02 - Eixo 
Ensino)

Aprimoramento do estágio supervi-
sionado e dos programas de apoio à 
graduação

4 3 3 4 144
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Eixo da 
ação Objetivo Ação associada

Grau de 
comprome-
timento de 
recursos (G)

Urgência (U) Tendência 
(T)

Importân-
cia para o 
objetivo

(I)

GUTI

ENSINO Desenvolver observatórios de metodo-
logias inovadoras (OBJETIVO 08 - Eixo 
Ensino)

Estabelecimento de estratégias para o 
fortalecimento das licenciaturas

2 3 3 4 72

ENSINO Promover ações de intercâmbio com 
outras instituições para a troca de expe-
riências inovadoras (OBJETIVO 09 - Eixo 
Ensino)

Estabelecimento de estratégias para o 
fortalecimento das licenciaturas

2 3 3 4 72

ENSINO Ampliar as oportunidades de mobili-
dade estudantil nacional, internacional 
nas diversas modalidades de ensino. 
(OBJETIVO 01 - Eixo Ensino)

Institucionalização e desenvolvimento 
da política de internacionalização da 
UECE com vista ao fortalecimento do 
Escritório de Cooperação Internacional 
(ECInt)

1 2 3 3 18

ENSINO Potencializar ações institucionais de 
parceria com o ECInt. (OBJETIVO 11 - 
Eixo Ensino)

Institucionalização e desenvolvimento 
da política de internacionalização da 
UECE com vista ao fortalecimento do 
Escritório de Cooperação Internacional 
(ECInt)

1 2 3 3 18
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6.2. EIXO DA PESQUISA

Quadro 10 – Quadro de Priorização das Ações do Eixo da Pesquisa 

Eixo da 
Ação Objetivo Ação associada

Grau de 
comprome-
timento de 
recursos (G)

Urgência 
(U)

Tendência 
(T)

Importân-
cia para o 
objetivo 

(I)

GUTI

PESQUISA Incentivar a inovação na pesquisa 
(OBJETIVO 03 - Eixo Pesquisa)

Constituição de uma política de inovação da 
UECE que fortaleça e consolide o ambiente 
de inovação na universidade

3 5 5 5 625

PESQUISA Fomentar a interação da pesquisa 
aplicada aos interesses de desen-
volvimento da sociedade (OBJETI-
VO 04 - Eixo Pesquisa)

Incentivo ao desenvolvimento de pesquisas 
que possibilitem maior aproximação com as 
demandas do setor público estadual, com as 
organizações da sociedade civil e os setores 
produtivos do estado

3 4 4 5 625

PESQUISA Promover uma maior articulação 
com as agências de fomento à pes-
quisa (OBJETIVO 02 - Eixo Pesquisa)

Articulação dos grupos de pesquisa da 
Universidade com o Governo e com o setor 
empresarial para promoção da inovação nas 
atividades produtivas cearenses

2 4 4 4 320

PESQUISA Incentivar a inovação na pesquisa 
(OBJETIVO 03 - Eixo Pesquisa)

Criação da Agência de Desenvolvimento Tec-
nológico e Inovação da UECE que responda 
pela gestão da política de inovação tecnoló-
gica na universidade

4 5 5 5 320

PESQUISA Fomentar a interação da pesquisa 
aplicada aos interesses de desen-
volvimento da sociedade (OBJETI-
VO 04 - Eixo Pesquisa)

Alinhamento dos interesses de pesquisa à 
agenda nacional de prioridades do Governo 
Federal

5 5 5 5 256

PESQUISA Promover a internacionalização 
(OBJETIVO 05 - Eixo Pesquisa)

Fortalecimento das relações interinstitu-
cionais e internacionais da UECE visando 
à cooperação em áreas estratégicas para o 
desenvolvimento do estado do Ceará

2 5 5 5 256
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Eixo da 
Ação Objetivo Ação associada

Grau de 
comprome-
timento de 
recursos (G)

Urgência 
(U)

Tendência 
(T)

Importân-
cia para o 
objetivo 

(I)

GUTI

PESQUISA Promover a internacionalização 
(OBJETIVO 05 - Eixo Pesquisa)

Incentivo a docentes para realização de 
estágio pós-doutoral em instituições estran-
geiras conceituadas

4 5 5 5 256

PESQUISA Estimular a qualidade das pesqui-
sas (OBJETIVO 06 - Eixo Pesquisa)

Ampliação dos programas de iniciação cien-
tífica e de competições acadêmicas

2 4 5 5 240

PESQUISA Garantir pleno funcionamento das 
estruturas de pesquisas (OBJETIVO 
07 - Eixo Pesquisa)

Estabelecimento de uma política de uso 
compartilhado do parque de equipamentos 
e dos laboratórios de pesquisa

2 5 4 5 240

PESQUISA Garantir pleno funcionamento das 
estruturas de pesquisas (OBJETIVO 
07 - Eixo Pesquisa)

Implementação de um plano institucional 
para manutenção de equipamentos

1 5 5 5 240

PESQUISA Garantir pleno funcionamento das 
estruturas de pesquisas (OBJETIVO 
07 - Eixo Pesquisa)

Promoção de capacitações periódicas dos 
funcionários ligados a pesquisa

2 4 4 5 240

PESQUISA Ampliar a divulgação da produção 
acadêmica (OBJETIVO 08 - Eixo 
Pesquisa)

Criação de editais internos de fomento volta-
dos para produção acadêmica

1 4 3 4 240

PESQUISA Garantir pleno funcionamento das 
estruturas de pesquisas (OBJETIVO 
07 - Eixo Pesquisa)

Ampliação do número de funcionários liga-
dos à pesquisa

1 5 5 5 192

PESQUISA Ampliar a divulgação da produção 
acadêmica (OBJETIVO 08 - Eixo 
Pesquisa)

Fomento à divulgação da produção cientí-
fica da UECE em revistas locais, regionais, 
nacionais e internacionais

2 5 5 5 192

PESQUISA Ampliar a divulgação da produção 
acadêmica (OBJETIVO 08 - Eixo 
Pesquisa)

Fortalecimento nacional da Editora da UECE 
(EdUECE) na publicação regular de trabalhos 
científicos e literários nos formatos impresso 
e eletrônico

2 5 5 5 192
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Eixo da 
Ação Objetivo Ação associada

Grau de 
comprome-
timento de 
recursos (G)

Urgência 
(U)

Tendência 
(T)

Importân-
cia para o 
objetivo 

(I)

GUTI

PESQUISA Promover uma maior articulação 
com as agências de fomento à pes-
quisa (OBJETIVO 02 - Eixo Pesquisa)

Apoio a grupos de pesquisadores na cap-
tação de recursos das agências de fomento 
voltados à infraestrutura de pesquisa

5 4 4 5 144

PESQUISA Promover uma maior articulação 
com as agências de fomento à pes-
quisa (OBJETIVO 02 - Eixo Pesquisa)

Incentivo à construção de consórcio na área 
da pesquisa entre as universidades estaduais 
cearenses

4 5 5 5 144

PESQUISA Promover a internacionalização 
(OBJETIVO 05 - Eixo Pesquisa)

Elaboração de projetos de pesquisa com 
Instituições estrangeiras

4 5 5 5 72

PESQUISA Promover a internacionalização 
(OBJETIVO 05 - Eixo Pesquisa)

Fomento à participação de docentes em pro-
jetos de pesquisa realizados com instituições 
estrangeiras

2 4 5 5 72

PESQUISA Fomentar encontros acadêmicos 
de pesquisa (OBJETIVO 01 - Eixo 
Pesquisa)

Criação de ações de fomento à apresentação 
de trabalhos científicos em eventos 
nacionais e internacionais

3 4 4 5 18

PESQUISA Estimular a qualidade das pesqui-
sas (OBJETIVO 06 - Eixo Pesquisa)

Fomento à divulgação da produção cientí-
fica da UECE em revistas locais, regionais, 
nacionais e internacionais

2 3 4 5 18
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6.3. EIXO DA EXTENSÃO

Quadro 11 – Quadro de Priorização das Ações do Eixo da Extensão 

Eixo da Ação Objetivo Ação Associada

Grau de 
comprome-
timento de 

recursos 
(G)

Urgência 
(U)

Tendência 
(T)

Importância 
para o 

objetivo 
(I)

GUTI

EXTENSÃO Fortalecer a articulação da extensão com o 
ensino e a pesquisa, no sentido de fomentar 
a construção do conhecimento aplicado e 
contextualizado. (OBJETIVO 03 - Eixo Exten-
são)

Efetivação das atividades de 
extensão nos currículos dos cursos 
de graduação da UECE

1 5 5 5 625

EXTENSÃO Fortalecer institucionalmente a gestão de re-
cursos financeiros na manutenção e amplia-
ção de atividades extensionistas. (OBJETIVO 
04 - Eixo Extensão)

Apoio à institucionalização das 
ações de extensão universitária

4 5 4 5 625

EXTENSÃO Fortalecer a Política Artístico-cultural nas 
ações de extensão. (OBJETIVO 02 - Eixo 
Extensão)

Elaboração e implementação da 
política de Arte e Cultura da UECE

1 5 5 5 320

EXTENSÃO Fortalecer a Política Artístico-Cultural nas 
ações de extensão. (OBJETIVO 02 - Eixo 
Extensão)

Apoio à criação da Escola de Músi-
ca da UECE aberta à comunidade

1 5 4 4 320

EXTENSÃO Fortalecer institucionalmente a gestão de 
recursos financeiros na manutenção e amplia-
ção de atividades extensionistas. (OBJETIVO 04 
- Eixo Extensão)

Aprimoramento da qualidade das 
atividades acadêmicas de exten-
são em suas dimensões tecnológi-
ca e social

2 4 4 5 256
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Eixo da Ação Objetivo Ação Associada

Grau de 
comprome-
timento de 

recursos 
(G)

Urgência 
(U)

Tendência 
(T)

Importância 
para o 

objetivo 
(I)

GUTI

EXTENSÃO Fortalecer institucionalmente a gestão de re-
cursos financeiros na manutenção e amplia-
ção de atividades extensionistas. (OBJETIVO 
04 - Eixo Extensão)

Estímulo ao estabelecimento de 
parcerias entre as universidades 
estaduais para o fortalecimento da 
extensão universitária cearense

3 5 5 5 256

EXTENSÃO Cooperar, na interação com a sociedade, 
para a transformação social por meio da 
extensão universitária. (OBJETIVO 01 - Eixo 
Extensão)

Criação do Programa de Volunta-
riado da UECE

5 5 3 4 144

EXTENSÃO Cooperar, na interação com a sociedade, 
para a transformação social por meio da 
extensão universitária. (OBJETIVO 01 - Eixo 
Extensão)

Apoio à criação da Escola de Músi-
ca da UECE aberta à comunidade

2 5 3 4 144

EXTENSÃO Fortalecer, institucionalmente, a gestão de 
recursos financeiros na manutenção e am-
pliação de atividades extensionistas. (OBJE-
TIVO 04 - Eixo Extensão)

Ampliação das bolsas vinculadas 
às atividades de extensão da UECE

1 2 3 5 72

EXTENSÃO Cooperar, na interação com a sociedade, 
para a transformação social por meio da 
extensão universitária. (OBJETIVO 01 - Eixo 
Extensão)

Incentivo ao desenvolvimento de 
projetos de extensão com reper-
cussão em espaços de vulnerabili-
dade social

3 5 3 5 18
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6.4. EIXO DA GESTÃO I

Quadro 12 – Quadro de Priorização das Ações do Eixo da Gestão I

Eixo da Ação Objetivo Ação Associada

Grau de 
compro-

metimento 
de recursos 

(G)

Urgência 
(U)

Tendência 
(T)

Importân-
cia para o 
objetivo 

(I)

GUTI

GESTÃO I Ampliar a eficiência e a eficácia orga-
nizacional. (OBJETIVO 02 - Política de 
Gestão - Eixo Gestão I)

Fortalecimento das relações interinstitu-
cionais da UECE visando a cooperação em 
áreas estratégicas para o desenvolvimento 
do Estado do Ceará

3 2 3 4 625

GESTÃO I Ampliar a eficiência e a eficácia orga-
nizacional. (OBJETIVO 02 - Política de 
Gestão - Eixo Gestão I)

Aprimoramento da gestão e da avaliação 
dos serviços terceirizados no âmbito da 
UECE, orientada à realização de políticas, 
de objetivos e de metas institucionais

4 5 4 4 625

GESTÃO I Dotar a Universidade de uma infraes-
trutura adequada. (OBJETIVO 09 - 
Política de Urbanização e Adequação 
de Infraestrutura - Eixo Gestão I) 

Expansão e melhoria da infraestrutura 
arquitetônica e urbanística dos diversos 
campi da UECE na perspectiva da susten-
tabilidade em suas diversas dimensões 
com vista a proporcionar a satisfação dos 
usuários

1 4 2 4 625

GESTÃO I Promover a sustentabilidade finan-
ceira. (OBJETIVO 07 - Política Finan-
ceira - Eixo Gestão I)

Análise dos itens de custos e aperfei-
çoamento da gestão financeira para que 
permita a racionalização e a otimização dos 
recursos possibilitando uma prestação de 
contas eficiente

4 3 5 5 500

GESTÃO I Promover a sustentabilidade finan-
ceira. (OBJETIVO 07 - Política Finan-
ceira - Eixo Gestão I)

Descentralização dos orçamentos, no que 
couber, por Centro, Faculdade e Instituto, 
na perspectiva da equidade e sustentabili-
dade financeira do sistema FUNECE/UECE

4 2 2 3 500
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Eixo da Ação Objetivo Ação Associada

Grau de 
compro-

metimento 
de recursos 

(G)

Urgência 
(U)

Tendência 
(T)

Importân-
cia para o 
objetivo 

(I)

GUTI

GESTÃO I Ampliar a proporção da área efe-
tivamente urbanizada sob o total 
planejado. (OBJETIVO 10 - Política de 
Urbanização e Adequação de Infraes-
trutura - Eixo Gestão I) 

Ampliação da proporção da área efetiva-
mente urbanizada sob o total planejado

2 3 2 5 500

GESTÃO I Assegurar a valorização e a satisfa-
ção dos professores (OBJETIVO 11 
- Política de Assistência Docente e ao 
Servidor - Eixo Gestão I)  
Assegurar a valorização e a satisfação 
dos servidores técnico-adminis-
trativos. (OBJETIVO 12 - Política de 
Assistência Docente e ao Servidor - 
Eixo Gestão I) 

Readequação do quadro docente e de 
técnico-administrativo que garanta o fun-
cionamento adequado do sistema FUNECE/
UECE

1 5 4 5 500

GESTÃO I Mitigar os riscos das atividades orga-
nizacionais. (OBJETIVO 06 - Política 
de Governança - Eixo Gestão I)

Aprimoramento do sistema de controle 
patrimonial da Universidade

3 4 4 5 400

GESTÃO I Promover a sustentabilidade finan-
ceira. (OBJETIVO 07 - Política Finan-
ceira - Eixo Gestão I)

Implantação de um sistema de controle de 
custos na Universidade

3 4 4 5 375

GESTÃO I Ampliar a eficiência e a eficácia orga-
nizacional. (OBJETIVO 02 - Política de 
Gestão - Eixo Gestão I)

Redesenho e padronização dos fluxos de 
processo

2 4 3 5 320

GESTÃO I Ampliar a eficiência e a eficácia orga-
nizacional. (OBJETIVO 02 - Política de 
Gestão - Eixo Gestão I)

Promoção de uma reestruturação adminis-
trativa que atenda às necessidades organi-
zacionais do sistema FUNECE/UECE

3 4 3 5 320
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Eixo da Ação Objetivo Ação Associada

Grau de 
compro-

metimento 
de recursos 

(G)

Urgência 
(U)

Tendência 
(T)

Importân-
cia para o 
objetivo 

(I)

GUTI

GESTÃO I Promover a política de segurança da 
universidade. (OBJETIVO 03 - Política 
de Gestão - Eixo Gestão I)

Implantação do Plano de Segurança da 
UECE, de acordo com suas diretrizes e 
ações

1 4 3 5 256

GESTÃO I Promover a política de segurança da 
universidade. (OBJETIVO 03 - Política 
de Gestão - Eixo Gestão I)

Melhoria da relação com o entorno dos 
diversos campi

3 3 3 3 256

GESTÃO I Difundir a cultura do planejamento 
na Universidade. (OBJETIVO 04 - Polí-
tica de Planejamento - Eixo Gestão I)

Qualificação de profissionais da Universida-
de na área de planejamento

4 4 3 5 256

GESTÃO I Dotar a Universidade de uma infraes-
trutura adequada. (OBJETIVO 09 - 
Política de Urbanização e Adequação 
de Infraestrutura - Eixo Gestão I) 

Aprimoramento da política de acessibilida-
de da UECE com vista ao fortalecimento do 
acesso

2 4 3 5 250

GESTÃO I Melhorar a governança institucional 
na Universidade. (OBJETIVO 05 - Polí-
tica de Governança - Eixo Gestão I)

Implantação de um sistema de controle 
interno com a identificação e gerenciamen-
to de riscos

3 4 5 4 240

GESTÃO I Melhorar a governança institucional 
na Universidade. (OBJETIVO 05 - Polí-
tica de Governança - Eixo Gestão I)

Atualização e consolidação das normas jurí-
dicas que regem as ações administrativas e 
acadêmicas da Universidade

4 4 5 5 240

GESTÃO I Mitigar os riscos das atividades orga-
nizacionais. (OBJETIVO 06 - Política 
de Governança - Eixo Gestão I)

Institucionalização de parcerias no âmbito 
nacional para fortalecer as ações acadêmi-
cas e administrativas da UECE

4 3 3 3 240

GESTÃO I Mitigar os riscos das atividades orga-
nizacionais. (OBJETIVO 06 - Política 
de Governança - Eixo Gestão I)

Revisão dos sistemas de computação, inte-
gração das bases de dados da Universidade 
e melhorar o acesso aos usuários

2 4 4 5 240
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Eixo da Ação Objetivo Ação Associada

Grau de 
compro-

metimento 
de recursos 

(G)

Urgência 
(U)

Tendência 
(T)

Importân-
cia para o 
objetivo 

(I)

GUTI

GESTÃO I Mitigar os riscos das atividades orga-
nizacionais. (OBJETIVO 06 - Política 
de Governança - Eixo Gestão I)

Implantação de um programa de gestão 
documental na Universidade

2 3 3 5 240

GESTÃO I Promover a captação de recursos 
financeiros externos. (OBJETIVO 08 - 
Política Financeira - Eixo Gestão I) 

Ampliação do custeio e do investimento 
por meio de mecanismos de captação orça-
mentária e extraorçamentária

4 4 4 5 240

GESTÃO I Assegurar a valorização e a satisfa-
ção dos professores (OBJETIVO 11 
- Política de Assistência Docente e ao 
Servidor - Eixo Gestão I) 
Assegurar a valorização e a satisfação 
dos servidores técnico-adminis-
trativos. (OBJETIVO 12 - Política de 
Assistência Docente e ao Servidor - 
Eixo Gestão I)

Instituição de planos de valorização e apri-
moramento continuado para os gestores, 
professores e servidores técnico-adminis-
trativos

2 4 4 5 200

GESTÃO I Assegurar a valorização e a satisfação 
dos servidores técnico-adminis-
trativos. (OBJETIVO 12 - Política de 
Assistência Docente e ao Servidor - 
Eixo Gestão I)

Implantação da política de desenvolvimen-
to, qualificação, motivação e valorização 
dos servidores técnico-administrativos

4 5 4 5 200

GESTÃO I Assegurar a valorização e a satisfação 
dos servidores técnico-adminis-
trativos. (OBJETIVO 12 - Política de 
Assistência Docente e ao Servidor - 
Eixo Gestão I) 

Efetivação da revisão do plano de cargos, 
carreiras e vencimentos dos servidores 
técnico-administrativos

4 4 5 5 200
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Eixo da Ação Objetivo Ação Associada

Grau de 
compro-

metimento 
de recursos 

(G)

Urgência 
(U)

Tendência 
(T)

Importân-
cia para o 
objetivo 

(I)

GUTI

GESTÃO I Mitigar os riscos das atividades orga-
nizacionais. (OBJETIVO 06 - Política 
de Governança - Eixo Gestão I)

Implementação do programa de informati-
zação da gestão universitária, que garanta 
a integração dos sistemas acadêmicos e 
administrativos

2 4 3 5 192

GESTÃO I Mitigar os riscos das atividades orga-
nizacionais. (OBJETIVO 06 - Política 
de Governança - Eixo Gestão I)

Redesenho dos processos com foco nos 
riscos

3 4 4 5 192

GESTÃO I Mitigar os riscos das atividades orga-
nizacionais. (OBJETIVO 06 - Política 
de Governança - Eixo Gestão I)

Avaliar a instituição e a gestão de forma 
sistemática, apoiada em indicadores

4 3 4 5 192

GESTÃO I Promover a gestão democrática. (OB-
JETIVO 01 - Política de Gestão - Eixo 
Gestão I)

Institucionalização e implementação do 
plano de interiorização da UECE, que proje-
te integração e desenvolvimento sustentá-
vel de suas unidades acadêmicas

1 3 2 4 144

GESTÃO I Promover a gestão democrática. (OB-
JETIVO 01 - Política de Gestão - Eixo 
Gestão I)

Ampliação e fortalecimento das estruturas 
de comunicação institucional da UECE

2 3 4 4 144

GESTÃO I Promover a sustentabilidade finan-
ceira. (OBJETIVO 07 - Política Finan-
ceira - Eixo Gestão I)

Efetivação de todos os projetos de investi-
mentos aprovados para o sistema FUNECE/
UECE na Plataforma de Monitoramento de 
Ações e Projetos Prioritários do Governo do 
Estado do Ceará

5 4 4 5 128

GESTÃO I Assegurar a valorização e a satisfa-
ção dos professores (OBJETIVO 11 
- Política de Assistência Docente e ao 
Servidor - Eixo Gestão I)  

Reavaliação do plano de cargos, carreiras e 
vencimentos dos docentes

2 4 3 5 125
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Eixo da Ação Objetivo Ação Associada

Grau de 
compro-

metimento 
de recursos 

(G)

Urgência 
(U)

Tendência 
(T)

Importân-
cia para o 
objetivo 

(I)

GUTI

GESTÃO I Assegurar a valorização e a satisfa-
ção dos professores (OBJETIVO 11 
- Política de Assistência Docente e ao 
Servidor - Eixo Gestão I)  
Assegurar a valorização e a satisfação 
dos servidores técnico-adminis-
trativos. (OBJETIVO 12 - Política de 
Assistência Docente e ao Servidor - 
Eixo Gestão I) 

Desenvolvimento das ações que promo-
vam o bem-estar, a qualidade de vida e 
oportunidades de realização professional 
para servidores docentes e técnico-admi-
nistrativos

3 3 3 5 120

GESTÃO I Promover a política de segurança da 
universidade. (OBJETIVO 03 - Política 
de Gestão - Eixo Gestão I)

Gestão da segurança da informação e da 
privacidade de dados em conformidade 
com a legislação e as boas práticas

2 4 4 5 72

GESTÃO I Difundir a cultura do planejamento 
na Universidade. (OBJETIVO 04 - Polí-
tica de Planejamento - Eixo Gestão I)

Instituição do planejamento de longo 
prazo e da gestão orientada por resultados 
como ferramentas da gestão acadêmica e 
administrativa

3 4 4 5 72

GESTÃO I Promover a Gestão Democrática. 
(OBJETIVO 01 - Política de Gestão - 
Eixo Gestão I)

Promoção da gestão compartilhada e 
transparente, favorecendo as decisões cole-
giadas, a interação e o diálogo permanente 
entre os diversos atores internos e externos

4 4 3 4 18

GESTÃO I Melhorar a governança institucional 
na Universidade. (OBJETIVO 05 - Polí-
tica de Governança - Eixo Gestão I)

Aprimoramento dos mecanismos de trans-
parência e de prestação de contas

4 4 5 5 18
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6.5. EIXO DA GESTÃO II 

Quadro 13 – Quadro de Priorização das Ações do Eixo da Gestão II

Eixo da Ação Objetivo Ação Associada

Grau de 
comprome-
timento de 
recursos (G)

Urgência 
(U)

Tendência 
(T)

Importân-
cia para o 
objetivo 

(I)

GUTI

GESTÃO II Contribuir para a melhoria do desempenho 
acadêmico dos(as) estudantes; (OBJETIVO 03 - 
Política de Assistência Estudantil - Eixo Gestão 
II)

Criação de política de fomento 
à apresentação de trabalhos 
científicos em eventos nacionais e 
internacionais  

2 4 4 5 625

GESTÃO II Contribuir para a melhoria do desempenho 
acadêmico dos(as) estudantes; (OBJETIVO 03 - 
Política de Assistência Estudantil - Eixo Gestão 
II)

Ampliação das bolsas vinculadas 
às atividades de extensão da 
UECE  

2 4 4 5 625

GESTÃO II Proporcionar oportunidades de difusão do co-
nhecimento construído na e pela UECE junto à 
sociedade, por meio de publicações, eventos 
e outras atividades acadêmico-científicas; 
(OBJETIVO 14 - Política de Difusão do Conheci-
mento - Eixo Gestão II)

Criação de mais revistas pelos 
programas de pós-graduação e 
pelos cursos de graduação (para 
divulgar pesquisas que não são 
oriundas da Pós)

4 3 2 4 625

GESTÃO II Fortalecer a Editora da UECE (EdUECE) na 
publicação regular de trabalhos científicos e 
literários nos formatos impresso e eletrônico; 
(OBJETIVO 13 - Política de Difusão do Conheci-
mento - Eixo Gestão II)

Fortalecimento nacional da 
Editora da UECE (EdUECE) na 
publicação regular de trabalhos 
científicos e literários nos forma-
tos impresso e eletrônico  

2 4 3 5 500

GESTÃO II Fortalecer a Editora da UECE (EdUECE) na 
publicação regular de trabalhos científicos e 
literários nos formatos impresso e eletrônico; 
(OBJETIVO 13 - Política de Difusão do Conheci-
mento - Eixo Gestão II)

Criação de novos selos ou cole-
ções na EdUECE

3 3 2 4 500
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Eixo da Ação Objetivo Ação Associada

Grau de 
comprome-
timento de 
recursos (G)

Urgência 
(U)

Tendência 
(T)

Importân-
cia para o 
objetivo 

(I)

GUTI

GESTÃO II Proporcionar oportunidades de difusão do 
conhecimento construído na e pela UECE 
junto à sociedade, por meio de publicações, 
eventos e outras atividades acadêmico-cien-
tíficas (OBJETIVO 14 - Política de Difusão do 
Conhecimento - Eixo Gestão II)

Fomento à divulgação da produ-
ção científica da UECE em revis-
tas, locais, regionais, nacionais e 
internacionais

4 3 2 4 500

GESTÃO II Promover a popularização da Ciência e 
Tecnologia (CeT), com publicações e ações 
formativas voltadas prioritariamente para a 
comunidade acadêmica e para a rede pública 
de educação básica. (OBJETIVO 15 - Política de 
Difusão do Conhecimento - Eixo Gestão II)

Incentivo ao desenvolvimento de 
pesquisas que possibilitem maior 
aproximação com as demandas 
do setor público estadual, com as 
organizações da sociedade civil e 
setores produtivos do estado

3 4 2 5 500

GESTÃO II Fortalecer e ampliar os programas e ações de 
apoio à inovação e empreendedorismo. (OB-
JETIVO 12 - Política de Inovação - Eixo Gestão 
II)

Incentivo ao desenvolvimento de 
pesquisas que possibilitem maior 
aproximação com as demandas 
do setor público estadual, com 
organizações da sociedade civil e 
setores produtivos do estado

5 2 4 4 400

GESTÃO II Consolidar a Política Linguística da UECE junto 
à comunidade acadêmica. (OBJETIVO 18 - Polí-
tica de Internacionalização - Eixo Gestão II)

Apoiar ações que efetivem o 
bilinguismo dos corpos docente, 
discente e técnico-administrativo 
da UECE

4 3 3 4 400

GESTÃO II Fortalecer a Editora da UECE (EdUECE) na 
publicação regular de trabalhos científicos e 
literários nos formatos impresso e eletrônico 
(OBJETIVO 13 - Política de Difusão do Conheci-
mento - Eixo Gestão II)

Criação de edital para publicação 
de textos literários

3 3 2 4 375
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Eixo da Ação Objetivo Ação Associada

Grau de 
comprome-
timento de 
recursos (G)

Urgência 
(U)

Tendência 
(T)

Importân-
cia para o 
objetivo 

(I)

GUTI

GESTÃO II Promover a UECE na comunidade internacio-
nal mediante o fortalecimento e a ampla di-
vulgação de suas atividades acadêmico-cien-
tíficas e socioculturais. (OBJETIVO 19 - Política 
de Internacionalização - Eixo Gestão II)

Divulgação da produção intelec-
tual, técnica e artística da UECE 
no exterior

4 3 3 5 375

GESTÃO II Fortalecer o controle e o monitoramento dos 
convênios e dos contratos firmados pela Uni-
versidade, bem como dos fluxos e dos proces-
sos a eles relacionados. (OBJETIVO 22 - Política 
de Cooperação Institucional - Eixo Gestão II)

Conclusão da implementação da 
gestão por processos dentro da 
instituição, buscando acompa-
nhar os fluxos dos processos tra-
mitados e aprimorá-los, quando 
necessário

5 4 4 4 366

GESTÃO II Contribuir para o bem-estar e para a quali-
dade de vida dos(as) estudantes, por meio 
do apoio psicossocial e psicopedagógico, da 
atenção integral à saúde e do desenvolvimen-
to de atividades artístico-culturais, de esporte 
e de lazer no âmbito da Universidade; (OBJETI-
VO 02 - Política de Assistência Estudantil - Eixo 
Gestão II)

Inclusão, entre os benefícios de 
assistência estudantil, do auxílio 
para inclusão digital, entre outros 
que se façam necessários

3 5 5 5 320

GESTÃO II Contribuir para a melhoria do desempenho 
acadêmico dos(as) estudantes; (OBJETIVO 03 - 
Política de Assistência Estudantil - Eixo Gestão 
II)

Ampliação do número de benefi-
ciados pela concessão de bolsas 
de permanência universitária, 
assim como o tempo de paga-
mento das bolsas, de dez para 
doze meses ao ano

2 4 4 5 320
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Eixo da Ação Objetivo Ação Associada

Grau de 
comprome-
timento de 
recursos (G)

Urgência 
(U)

Tendência 
(T)

Importân-
cia para o 
objetivo 

(I)

GUTI

GESTÃO II Fortalecer o Escritório de Cooperação Interna-
cional - ECInt como agente responsável pela 
promoção da política de internacionalização 
da UECE (OBJETIVO 17 - Política de Internacio-
nalização - Eixo Gestão II)

Prospecção fontes de financia-
mento nacionais e internacionais 
para atividades de internaciona-
lização

5 4 4 4 300

GESTÃO II Contribuir para a construção de espaços de 
diálogo e de convivência entre universidade, 
família e comunidade; (OBJETIVO 04 - Política 
de Assistência Estudantil - Eixo Gestão II)

Incentivo e apoio à criação de 
restaurantes ou refeitórios univer-
sitários em todos os campi

2 4 4 5 256

GESTÃO II Melhorar as condições de permanência 
universitária que repercutam na qualidade 
da formação profissional dos(as) estudantes. 
(OBJETIVO 05 - Política de Assistência Estudan-
til - Eixo Gestão II)

Disponibilização de recurso espe-
cífico para a assistência estudantil 
no orçamento institucional da 
UECE

2 4 4 5 256

GESTÃO II Contribuir para a eliminação de barreiras 
atitudinais, pedagógicas, comunicacionais e 
arquitetônicas para inclusão de pessoas com 
deficiência, transtornos globais de desenvol-
vimento e altas habilidades/superdotação. 
(OBJETIVO 07 - Política de Ações Inclusivas e 
Afirmativas - Eixo Gestão II)

Barreiras arquitetônicas: contri-
buir para o ajuste às normas de 
ambientes acessíveis mediante 
organização de debates entre se-
tores da Engenharia, da Computa-
ção e da Inovação tecnológica;

2 5 5 5 256

GESTÃO II Proporcionar oportunidades de difusão do co-
nhecimento construído na e pela UECE junto à 
sociedade, por meio de publicações, eventos 
e outras atividades acadêmico-científicas; 
(OBJETIVO 14 - Política de Difusão do Conheci-
mento - Eixo Gestão II)

Promoção de eventos de divul-
gação de obras publicadas pela 
EdUECE e de demais produções 
publicadas pela comunidade 
ueceana (em tempos remotos, via 
canal YouTube)

4 3 2 4 250
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Eixo da Ação Objetivo Ação Associada

Grau de 
comprome-
timento de 
recursos (G)

Urgência 
(U)

Tendência 
(T)

Importân-
cia para o 
objetivo 

(I)

GUTI

GESTÃO II Fortalecer programas, projetos e ações de inter-
nacionalização da UECE de forma cooperada e 
participativa, envolvendo toda a comunidade 
acadêmica e instituições conveniadas; (OBJETIVO 
16 - Política de Internacionalização - Eixo Gestão 
II)

Institucionalização de iniciativas 
de internacionalização institucio-
nais desconexas

5 3 4 3 250

GESTÃO II Fortalecer programas, projetos e ações de 
internacionalização da UECE de forma coope-
rada e participativa, envolvendo toda a comu-
nidade acadêmica e instituições conveniadas; 
(OBJETIVO 16 - Política de Internacionalização 
- Eixo Gestão II)

Associação de iniciativas de 
internacionalização institucionais 
desconexas a projetos institucio-
nais conexos e a Acordos Gerais 
por meio de aditivos

5 3 4 3 250

GESTÃO II Contribuir para a eliminação de barreiras 
atitudinais, pedagógicas, comunicacionais e 
arquitetônicas para inclusão de pessoas com 
deficiência, transtornos globais de desenvol-
vimento e altas habilidades/superdotação. 
(OBJETIVO 07 - Política de Ações Inclusivas e 
Afirmativas - Eixo Gestão II)

Barreiras pedagógicas: contribuir 
com as ProGrad na discussão de 
acessibilidade de materiais didá-
ticos, paradidáticos e elaboração 
de provas/avaliação de alunos 
com deficiência

3 5 5 5 240

GESTÃO II Contribuir para a eliminação de barreiras 
atitudinais, pedagógicas, comunicacionais e 
arquitetônicas para inclusão de pessoas com 
deficiência, transtornos globais de desenvol-
vimento e altas habilidades/superdotação. 
(OBJETIVO 07 - Política de Ações Inclusivas e 
Afirmativas - Eixo Gestão II)

Barreiras tecnológicas: garantir a 
acessibilidade em computadores 
com ferramentas de linguagem 
em Libras, para surdos, e ledores 
de tela para cegos e pessoas com 
baixa visão; alunos com deficiên-
cia intelectual e física

4 5 5 5 240
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Eixo da Ação Objetivo Ação Associada

Grau de 
comprome-
timento de 
recursos (G)

Urgência 
(U)

Tendência 
(T)

Importân-
cia para o 
objetivo 

(I)

GUTI

GESTÃO II Promover eventos e ações socioeducativas 
que contribuam para a formação permanente 
da comunidade acadêmica em matéria de 
acessibilidade, ações inclusivas e afirmativas. 
(OBJETIVO 08 - Política de Ações Inclusivas e 
Afirmativas - Eixo Gestão II)

Contribuição para promover, jun-
to às pró-reitorias, eventos locais, 
nacionais e internacionais que 
favoreçam a formação permanen-
te dos docentes além da revisão 
e atualização dos Projetos Políti-
co-Pedagógicos dos respectivos 
cursos

4 4 4 5 240

GESTÃO II Adequar a estrutura organizacional do ecos-
sistema de inovação e empreendedorismo 
na UECE. (OBJETIVO 09 - Política de Inovação 
- Eixo Gestão II)

Constituição de política de ino-
vação tecnológica da UECE que 
fortaleça e consolide o ambiente 
de inovação na universidade  

5 3 4 4 240

GESTÃO II Fortalecer e ampliar os programas e ações de 
apoio à inovação e empreendedorismo. (OB-
JETIVO 12 - Política de Inovação - Eixo Gestão 
II)

Estabelecimento de uma política 
de uso compartilhado do parque 
de equipamentos e dos laborató-
rios de pesquisa da UECE

5 3 4 3 240

GESTÃO II Fortalecer a Editora da UECE (EdUECE) na 
publicação regular de trabalhos científicos e 
literários nos formatos impresso e eletrônico. 
(OBJETIVO 13 - Política de Difusão do Conheci-
mento - Eixo Gestão II)

Inclusão da EdUECE em bancos 
indexadores de produção científi-
ca nacionais e internacionais

3 4 3 5 240

GESTÃO II Fortalecer o Escritório de Cooperação Interna-
cional - ECInt como agente responsável pela 
promoção da política de internacionalização 
da UECE. (OBJETIVO 17 - Política de Internacio-
nalização - Eixo Gestão II)

Celebração de parcerias nacionais 
e internacionais

3 3 3 3 225
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Eixo da Ação Objetivo Ação Associada

Grau de 
comprome-
timento de 
recursos (G)

Urgência 
(U)

Tendência 
(T)

Importân-
cia para o 
objetivo 

(I)

GUTI

GESTÃO II Proporcionar oportunidades de difusão do co-
nhecimento construído na e pela UECE junto à 
sociedade, por meio de publicações, eventos 
e outras atividades acadêmico-científicas. 
(OBJETIVO 14 - Política de Difusão do Conheci-
mento - Eixo Gestão II)

Criação de política de fomento 
à apresentação de trabalhos 
científicos em eventos nacionais e 
internacionais

3 3 2 4 200

GESTÃO II Promover a popularização da Ciência e 
Tecnologia (CeT), com publicações e ações 
formativas voltadas prioritariamente para a 
comunidade acadêmica e para a rede pública 
de educação básica. (OBJETIVO 15 - Política de 
Difusão do Conhecimento - Eixo Gestão II)

Utilização do canal de YouTube da 
UECE ou das demais redes sociais, 
para que professores façam ví-
deos de difusão de pesquisas para 
a comunidade em geral (que não 
participa de eventos científicos)

5 4 2 5 200

GESTÃO II Promover a popularização da Ciência e 
Tecnologia (CeT), com publicações e ações 
formativas voltadas prioritariamente para a 
comunidade acadêmica e para a rede pública 
de educação básica. (OBJETIVO 15 - Política de 
Difusão do Conhecimento - Eixo Gestão II)

Criação de publicações de divul-
gação científica, livros informati-
vos para crianças e jovens, mate-
rial didático de excelência, com 
base no conhecimento construí-
do na e pela UECE

3 4 2 5 200

GESTÃO II Modernizar as normativas vigentes relaciona-
das à inovação e empreendedorismo, incluin-
do as políticas de inovação e de propriedade 
intelectual. (OBJETIVO 10 - Política de Inova-
ção - Eixo Gestão II)

Criação da Agência de Desenvol-
vimento Tecnológico e Inovação 
da UECE, que responda pela 
gestão da política de inovação 
tecnológica na universidade  

5 5 5 5 192

GESTÃO II Promover a sustentabilidade financeira dos 
setores envolvidos na execução da política 
institucional de inovação, com financiamento 
adequado às suas ações. (OBJETIVO 11 - Políti-
ca de Inovação - Eixo Gestão II)

Elaboração do Plano de sustenta-
bilidade econômico-financeira da 
política institucional de inovação

5 5 5 5 192
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Eixo da Ação Objetivo Ação Associada

Grau de 
comprome-
timento de 
recursos (G)

Urgência 
(U)

Tendência 
(T)

Importân-
cia para o 
objetivo 

(I)

GUTI

GESTÃO II Fortalecer e ampliar os programas e ações de 
apoio à inovação e empreendedorismo. (OB-
JETIVO 12 - Política de Inovação - Eixo Gestão 
II)

Apoio aos grupos de pesquisado-
res na captação de recursos das 
agências de fomento voltadas à 
infraestrutura de pesquisa

3 4 4 4 192

GESTÃO II Difundir a cultura brasileira e a língua portu-
guesa do Brasil junto à comunidade interna-
cional. (OBJETIVO 20 - Política de Internacio-
nalização - Eixo Gestão II)

Realização de novos Acordos 
Gerais de Cooperação

2 3 4 4 173

GESTÃO II Fortalecer programas, projetos e ações de 
internacionalização da UECE de forma coope-
rada e participativa, envolvendo toda a comu-
nidade acadêmica e instituições conveniadas; 
(OBJETIVO 16 - Política de Internacionalização 
- Eixo Gestão II)

Divulgação oportunidades aca-
dêmicas internacionais na e pela 
UECE

3 2 3 4 160

GESTÃO II Promover a UECE na comunidade internacio-
nal mediante o fortalecimento e a ampla di-
vulgação de suas atividades acadêmico-cien-
tíficas e socioculturais. (OBJETIVO 19 - Política 
de Internacionalização - Eixo Gestão II)

Apoio à pesquisa, ao ensino e à 
extensão de base internacional

3 3 3 5 160

GESTÃO II Contribuir para a inclusão social e para a 
melhoria das condições de acessibilidade de 
estudantes oriundos(as) da rede pública de 
educação básica, com baixa renda familiar per 
capita, pessoas com deficiência, negros(as), in-
dígenas, estrangeiros(as), entre outros(as) em 
situações de vulnerabilidade social. (OBJETIVO 
01 - Política de Assistência Estudantil - Eixo 
Gestão II)

Ampliação das políticas de per-
manência estudantil, de afirma-
ção e de promoção de igualdade 
de oportunidade e de equidade  

3 5 5 5 144
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Eixo da Ação Objetivo Ação Associada

Grau de 
comprome-
timento de 
recursos (G)

Urgência 
(U)

Tendência 
(T)

Importân-
cia para o 
objetivo 

(I)

GUTI

GESTÃO II Contribuir para o bem-estar e para a quali-
dade de vida dos(as) estudantes, por meio 
do apoio psicossocial e psicopedagógico, da 
atenção integral à saúde e do desenvolvimen-
to de atividades artístico-culturais, de esporte 
e de lazer no âmbito da Universidade. (OBJETI-
VO 02 - Política de Assistência Estudantil - Eixo 
Gestão II)

Ampliação e fomento às ações 
afirmativas, o apoio psicossocial 
e psicopedagógico, a atenção in-
tegral à saúde dos(as) estudantes 
e as atividades artístico-culturais, 
de esporte e de lazer nos diversos 
campi da UECE

2 5 5 5 144

GESTÃO II Fortalecer a UECE na comunidade nacional 
mediante o fortalecimento e a ampla divulga-
ção de suas atividades acadêmico-científicas 
e socioculturais. (OBJETIVO 21 - Política de 
Cooperação Institucional - Eixo Gestão II)

Fortalecimento das relações inte-
rinstitucionais e internacionais da 
UECE, visando à cooperação em 
áreas estratégicas para o desen-
volvimento do estado do Ceará.  

2 3 4 4 139

GESTÃO II Fortalecer a UECE na comunidade nacional 
mediante o fortalecimento e a ampla divulga-
ção de suas atividades acadêmico-científicas 
e socioculturais. (OBJETIVO 21 - Política de 
Cooperação Institucional - Eixo Gestão II)

Estímulo ao estabelecimento de 
parcerias entre as universidades 
estaduais para o fortalecimento 
da extensão universitária cearen-
se  

2 3 4 5 129

GESTÃO II Fortalecer a Editora da UECE (EdUECE) na 
publicação regular de trabalhos científicos e 
literários nos formatos impresso e eletrônico; 
(OBJETIVO 13 - Política de Difusão do Conheci-
mento - Eixo Gestão II)

Resolução da personalidade jurí-
dica e situação fiscal e captação 
de recursos da EdUECE

5 5 4 5 128
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Eixo da Ação Objetivo Ação Associada

Grau de 
comprome-
timento de 
recursos (G)

Urgência 
(U)

Tendência 
(T)

Importân-
cia para o 
objetivo 

(I)

GUTI

GESTÃO II Fortalecer programas, projetos e ações de 
internacionalização da UECE de forma coope-
rada e participativa, envolvendo toda a comu-
nidade acadêmica e instituições conveniadas; 
(OBJETIVO 16 - Política de Internacionalização 
- Eixo Gestão II)

Desenvolvimento de projetos 
cooperativos em âmbito inter-
nacional com universidades e 
centros de pesquisa que propi-
ciem acesso a bases tecnológicas, 
conceituais e metodológicas 
sofisticadas, encurtando o ca-
minho para o desenvolvimento 
econômico regional

2 3 5 5 125

GESTÃO II Fortalecer programas, projetos e ações de 
internacionalização da UECE de forma coope-
rada e participativa, envolvendo toda a comu-
nidade acadêmica e instituições conveniadas. 
(OBJETIVO 16 - Política de Internacionalização 
- Eixo Gestão II)

Busca, junto à ProGrad, às 
coordenações de curso de 
graduação, à ProPGPq, às coor-
denações de programas de 
pós-graduação, iniciativas de 
internacionalização isoladas

4 3 4 3 125

GESTÃO II Consolidar a Política Linguística da UECE junto 
à comunidade acadêmica. (OBJETIVO 18 - Polí-
tica de Internacionalização - Eixo Gestão II)

Elaboração da versão local do Pro-
jeto Idiomas Sem Fronteiras em 
articulação com o curso de Letras 
CH UECE

5 3 3 4 125

GESTÃO II Consolidar a Política Linguística da UECE junto 
à comunidade acadêmica. (OBJETIVO 18 - Polí-
tica de Internacionalização - Eixo Gestão II)

Constituição da comissão para 
elaboração de plano estratégico 
de ações de efetivação do bi-
linguismo dos corpos docente, 
discente e técnico-administrativo 
da UECE

5 4 4 5 125
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Eixo da Ação Objetivo Ação Associada

Grau de 
comprome-
timento de 
recursos (G)

Urgência 
(U)

Tendência 
(T)

Importân-
cia para o 
objetivo 

(I)

GUTI

GESTÃO II Promover a popularização da Ciência e 
Tecnologia (CeT), com publicações e ações 
formativas voltadas, prioritariamente, para a 
comunidade acadêmica e para a rede pública 
de educação básica. (OBJETIVO 15 - Política de 
Difusão do Conhecimento - Eixo Gestão II)

Sistematização de ofertas formati-
vas para professores da educação 
básica

3 4 2 5 120

GESTÃO II Fortalecer o Escritório de Cooperação Interna-
cional - ECInt como agente responsável pela 
promoção da política de internacionalização 
da UECE (OBJETIVO 17 - Política de Internacio-
nalização - Eixo Gestão II)

Realização de chamada pública 
voltada para os diversos campi 
da UECE para compor quadro de 
Assessores Especiais do ECInt

5 5 5 5 120

GESTÃO II Difundir a cultura brasileira e a língua portu-
guesa do Brasil junto à comunidade interna-
cional. (OBJETIVO 20 - Política de Internacio-
nalização - Eixo Gestão II)

Estímulo à mobilidade (outgoing) 
e ao intercâmbio (incoming) de 
docentes, gestores, servidores 
e discentes de graduação e de 
pós-graduação

2 3 3 5 105

GESTÃO II Consolidar a Política Linguística da UECE junto 
à comunidade acadêmica. (OBJETIVO 18 - Polí-
tica de Internacionalização - Eixo Gestão II)

Implantação de versão local do 
Projeto Idiomas Sem Fronteiras 
em articulação com o curso de 
Letras do CH/UECE

3 3 3 4 80

GESTÃO II Fortalecer o controle e o monitoramento dos 
convênios e contratos firmados pela Univer-
sidade, bem como dos fluxos e dos processos 
a eles relacionados. (OBJETIVO 22 - Política de 
Cooperação Institucional - Eixo Gestão II)

Aprimoramento do controle e do 
acompanhamento dos contra-
tos e dos convênios vigentes e 
realização dessas ações de forma 
centralizada

4 4 5 5 77
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Eixo da Ação Objetivo Ação Associada

Grau de 
comprome-
timento de 
recursos (G)

Urgência 
(U)

Tendência 
(T)

Importân-
cia para o 
objetivo 

(I)

GUTI

GESTÃO II Contribuir para o incremento de um ambiente 
inclusivo na Universidade, por meio de ações 
afirmativas e de acessibilidade voltadas para 
pessoas com deficiência, transtornos globais 
de desenvolvimento e altas habilidades/su-
perdotação. (OBJETIVO 06 - Política de Ações 
Inclusivas e Afirmativas - Eixo Gestão II)

Contribuição para criar um Nú-
cleo de Apoio aos alunos, docen-
tes e servidores técnicos que se 
identifiquem como pessoas com 
deficiência para 
• garantir a entrada e a permanên-
cia desses alunos;  
• auxiliar setores da atividade-
-meio, como bibliotecas, editora, 
setores de comunicação, restau-
rantes e outros setores de atendi-
mento à comunidade a oferecer 
uma prestação de serviço na 
perspectiva inclusiva

3 4 4 5 72

GESTÃO II Contribuir para o incremento de um ambiente 
inclusivo na Universidade, por meio de ações 
afirmativas e de acessibilidade voltadas para 
pessoas com deficiência, transtornos globais 
de desenvolvimento e altas habilidades/su-
perdotação. (OBJETIVO 06 - Política de Ações 
Inclusivas e Afirmativas - Eixo Gestão II)

Institucionalização da política de 
acessibilidade da UECE 

3 4 4 5 72

GESTÃO II Fortalecer o Escritório de Cooperação Interna-
cional - ECInt como agente responsável pela 
promoção da política de internacionalização 
da UECE (OBJETIVO 17 - Política de Internacio-
nalização - Eixo Gestão II)

Formalização do ECInt no quadro 
organizacional da UECE

5 5 5 5 48
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Eixo da Ação Objetivo Ação Associada

Grau de 
comprome-
timento de 
recursos (G)

Urgência 
(U)

Tendência 
(T)

Importân-
cia para o 
objetivo 

(I)

GUTI

GESTÃO II Promover a UECE na comunidade internacio-
nal mediante o fortalecimento e a ampla di-
vulgação de suas atividades acadêmico-cien-
tíficas e socioculturais. (OBJETIVO 19 - Política 
de Internacionalização - Eixo Gestão II)

Estímulo à mobilidade (outgoing) 
e ao intercâmbio (incoming) de 
docentes, gestores, servidores e 
discentes de graduação e pós-
-graduação

2 3 3 5 30

GESTÃO II Difundir a cultura brasileira e a língua portu-
guesa do Brasil junto à comunidade interna-
cional. (OBJETIVO 20 - Política de Internacio-
nalização - Eixo Gestão II)

Divulgação da produção intelec-
tual, técnica e artística da UECE 
no exterior

4 3 3 5 26

GESTÃO II Contribuir para a inclusão social e para a me-
lhoria das condições de acessibilidade de estu-
dantes oriundos(as) da rede pública de educa-
ção básica, com baixa renda familiar per capita, 
pessoas com deficiência, negros(as), indígenas, 
estrangeiros(as), entre outros(as) em situações 
de vulnerabilidade social (OBJETIVO 01 - Políti-
ca de Assistência Estudantil - Eixo Gestão II)

Realização do levantamento de 
informações sobre a realidade 
socioeconômica e acadêmica 
dos(as) estudantes usuários(as) da 
política institucional de assistên-
cia estudantil, de modo a subsi-
diar o planejamento e a execução 
das ações

5 4 3 5 18

GESTÃO II Contribuir para a eliminação de barreiras 
atitudinais, pedagógicas, comunicacionais e 
arquitetônicas para inclusão de pessoas com 
deficiência, transtornos globais de desenvol-
vimento e altas habilidades/superdotação. 
(OBJETIVO 07 - Política de Ações Inclusivas e 
Afirmativas - Eixo Gestão II)

Barreiras comunicacionais: contri-
buir com os setores da Comunica-
ção e do Cerimonial a acessibilizar 
campanhas, comunicados oficiais 
e outros

3 4 5 5 18
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7. RECOMENDAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO E O ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PLANO

A implementação do Plano deve adotar como indicativa a escala de prioridades resultante da aplicação da Matriz GUT realizada pelos 
participantes dos grupos que contribuíram para a elaboração do documento, com os ajustes que fatos novos possam recomendar. 

Dentre as medidas propostas, observam-se diferentes graus de complexidade de implementação, dada a necessidade de recursos adi-
cionais, como institutos normativos, recursos humanos adicionais e investimentos em infraestrutura e em sistemas. 

Isso implica a necessidade de um maior detalhamento das medidas, previamente à sua implementação, com a utilização de instrumen-
tos próprios, a saber,

• Ficha de Identificação das Medidas (FIM), para apontar as medidas mais simples e que não demandem ou que demandem poucos 
recursos adicionais;

• Plano de Ação, desenvolvido na metodologia 5W2H, para medidas mais complexas, com maior demanda por recursos adicionais.
Essas ferramentas serão disponibilizadas em versão eletrônica para facilitar o seu uso por todos os setores.
O acompanhamento da execução das medidas ocorrerá de acordo com o Sistema de Monitoramento e Avaliação dos Resultados da 

UECE, previsto na regulamentação da Câmara de Gestão Estratégia da Universidade, de modo faseado de acordo com a implantação dos 
indicadores de resultados previstos no Plano.

A princípio, o foco deve ser nas providências para a implementação do Plano, compreendendo as seguintes atividades:
• Preenchimento da FIM ou do Plano de Ação, para as medidas prioritárias, em cada eixo;
• Revisão da implantação dos indicadores de resultados das medidas prioritárias a serem executadas, bem como de outros indicadores 

relevantes para a avaliação de desempenho geral da Universidade;
• Elaboração do Calendário de Acompanhamento do Planejamento pela Câmara de Gestão Estratégica da UECE; 
• Definição de Calendário para a Revisão do Plano de Desenvolvimento Institucional;
• Elaboração dos planos das demais unidades da UECE, em alinhamento com o Plano de Gestão. 
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ANEXO 1 – Ficha de Identificação das Medidas (FIM) 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DE MEDIDAS IMEDIATAS

1. Designação da medida

2. Descrição sumária da medida

3.  Objetivo final da medida
(indique o benefício esperado para a Universidade ou para a sociedade) 

4.  Justificação da medida (objetivo para o qual contribui)
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5.  A medida pode ser realizada ou desenvolvida com os recursos já disponíveis na unidade? 

SIM (     )  Não (     ). Se NÃO, indique os recursos necessários a seguir.

6.  Indique as necessidades estimadas de recursos para a execução da medida

6.1.  Recursos financeiros: R$

6.2.  Os recursos financeiros estão previstos no orçamento (marque com X) ? SIM (     )  Não (     )

6.3.  Há necessidade de consultoria? SIM (     )  Não (     ). Se SIM, especifique a natureza.

6.4.  Há necessidade de sistemas? SIM (     )  Não (     ). Se SIM, especifique a natureza.

6.5.  Outros (especificar)

7.  Meses de início e de fim para a realização da medida

Início  Conclusão Duração (em meses)

Mês Ano Mês Ano
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8.  Indique as atividades necessárias a execução da medida

Atividades Prazos em dias

9.  Forneça abaixo informações sobre o(s) responsável(eis) pela execução da medida

9.1.  Macroprocesso relacionado à medida: 

9.2.  Indique o Coordenador da Equipe, se a medida requerer a contribuição de mais de um colaborador:

9.3.  Indique o(s) nome(s) e a(s) unidade(s) a que pertença(m) o(s) responsável(eis) pela execução da medida

Nome Unidade



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ
PLANO DE GESTÃO UECE 2021-2025

7170

ANEXO 2 – Modelo de Planilha do Plano de Ação

1.  Designação da ação

2.  Descrição sumária

3.  Objetivo da ação
(indique o benefício esperado para a instituição) 

4.  Justificativa do projeto

4.1.  Objetivo da UECE para o qual contribui

4.2.  Objetivo do Eixo

4.3.  Esclareça o impacto do projeto para a UECE e/ou para a sociedade

5.  Detalhamento do Plano de Ação 



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ
PLANO DE GESTÃO UECE 2021-2025

7170

O que será feito Responsável Data prevista 
de início

Data prevista 
de término

6.  Orçamento do Plano de Ação

Atividades que necessitam de recursos financeiros Quanto custará

Total

7.  Monitoramento e controle
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Atividades planejadas Status da atividade
Em dia Em atraso

Total

Data do monitoramento:

Percentual de atividades em dia:

8.  Principais justificativas para os atrasos


