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III Seminário de Validação – Objetivos Estratégicos

 

O III Seminário de Formação de Multiplicadores do Planejamento Estratégico Participativo da Unemat – 2015/2025

teve como objetivo apresentar e consolidar os dados institucionais organizados pelas equipes técnicas dos 13

Câmpus e da sede administrativa no que se refere à identidade e aos propósitos da Universidade do Estado de

Mato Grosso a curto, médio e longo prazo.

 

Ao longo do evento, foi realizada a validação dos objetivos estratégicos para os próximos dez anos, oriundos das

discussões realizadas em cada campus/sede sobre as dimensões que compõem o ambiente interno da Unemat, a

saber: Técnicos Administrativos, Docentes, Discentes, Infraestrutura, Orçamento e Finanças, Gestão,

Ensino/Currículo e Inovação e Tecnologia.

 

Esses objetivos estratégicos validados no 3º seminário embasarão a continuidade dos trabalhos das equipes, agora

subdividas não mais por Câmpus/sede, mas por dimensões, com a função de propor as Metas e o Plano de Ação

para a Unemat e de levar os resultados desse trabalho para validação no 4º Seminário do PEP, a ser realizado no

início de 2016.

 

Para a elaboração das metas e do plano de ação, as equipes de trabalho terão como referência os pilares

estratégicos da Unemat, na busca pela consolidação de uma instituição que tem como Missão:

 

“Oferecer educação superior pública de excelência, promovendo a produção do conhecimento por meio do ensino,

pesquisa e extensão de maneira democrática e plural contribuindo com a formação de profissionais competentes,

éticos e compromissados com a sustentabilidade e com a consolidação de uma sociedade mais humana e

democrática.”

 

Uma Visão de:

Ser uma instituição multiCâmpus de excelência em ensino, pesquisa, extensão e gestão com reconhecimento

nacional e internacional, contribuindo para o desenvolvimento e disseminação do conhecimento.

Com Princípios que vão no encontro da:

Autonomia didático-pedagógica, científica, administrativa, financeira, orçamentária e política;
Equidade e igualdade
Descentralização;
Democracia;
Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão;
Laicidade;
Multidimensionalidade do conhecimento;
Pluralidade de ideias e conceitos;
Respeito;
Ética;
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Valorização humana e profissional;
Sustentabilidade;
Gestão participativa.

 
E Valores como:

Comprometimento
Democracia
Sustentabilidade
Responsabilidade social
Humanismo
Qualidade
Pluralidade


