VISÃO 2021-2025: Ser uma universidade pública reconhecida pela sua
excelência no ensino, na produção e na difusão do conhecimento,
comprometida com o desenvolvimento socioambientalmente
sustentável, com a democracia e a justiça social e com a inclusão e o
respeito à diversidade.

MISSÃO: Promover o conhecimento para uma
sociedade democrática, justa e inclusiva.

PRINCÍPIOS E VALORES

1. Ampliar o acesso e a diversidade
da comunidade universitária e as
políticas de inclusão, permanência
e apoio acadêmico
OBJETIVOS PARA EXCELÊNCIA NO
ENSINO, NA PESQUISA E NA
EXTENSÃO

5. Ampliar visibilidade dos programas
de ensino, em todos os níveis, para
que mais estudantes se sintam
atraídos pela experiência formativa da
Unicamp
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OBJETIVOS DE RESULTADO PARA A
SOCIEDADE

2. Promover inovação, extensão, cultura e
transferência de conhecimento,
intensificando a cooperação dialógica
com o poder público e a sociedade, em
consonância com os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável

6. Ter currículos atualizados,
flexíveis, centrados no estudante,
que utilizem recursos tecnológicos e
incorporem atividades extra
curriculares, co-curriculares e de
extensão em todos os níveis de
ensino

3. Desenvolver uma cultura de
interação com os egressos,
contribuindo para o
aprimoramento da universidade

7. Promover pesquisas integradas de
forma a assumir o protagonismo
frente aos desafios da sociedade
contemporânea
8. Reconhecer e valorizar as atividades
de extensão na carreira docente e no
ambiente acadêmico discente

4. Ampliar e fortalecer a
comunicação efetiva com os
diversos setores da sociedade,
buscando dar visibilidade às
nossas atividades e seus impactos

9. Intensificar as parcerias com
diferentes setores da sociedade
como forma de diversificar as
fontes de captação nacional e
internacional de recursos para
pesquisa

OBJETIVOS PARA EXCELÊNCIA NA
GESTÃO

10. Aprimorar a atratividade das
carreiras da Universidade visando a
preservação de quadros de alto nível
condizentes com a missão e a visão de
futuro da Unicamp

11. Garantir a sustentabilidade
orçamentária, financeira,
operacional e de infraestrutura da
universidade

12. Aperfeiçoar e modernizar o
modelo de gestão administrativa e
acadêmica que garanta o bom
desenvolvimento das atividades-fim
da Universidade

13. Estabelecer um modelo
sustentável de gestão financeira e
administrativa para a área da saúde.
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