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01. Aprimorar o acesso, permanência e 

desenvolvimento acadêmico, 

profissional e pessoal como mecanismo 

de promoção de igualdade e 

diversidade

Minimização 

das 

desigualdades de 

formação dos alunos 

Ingressantes  

PRG/DEEPU

Ampliar a 

diversidade dos 

inscritos ao 

vestibular 

Unicamp 

PRG

Qualidade na 

permanência e 

desenvolvimento 

acadêmico e pessoal 

PRG



02. Posicionar-se como protagonista 

no relacionamento com a esfera 

pública e a privada



03. Aperfeiçoar a governança 

corporativa para a promoção da 

transparência e accountability
Ampliar o

diálogo com a 

sociedade  

SEC

Portal da 

Transparência  

CGU



04. Aprimorar os métodos 

educacionais para torná-lo flexível, 

contemporâneo e de aprendizagem 

centrada no estudante

Desenvolvi-

mento docente 

para utilização 

de metodologia 

ativa  

PRG

Incentivo ao 

programa de 

apoio docente 

(PED) e de apoio 

acadêmico (PAD) 

PRG

Programa 

contínuo de 

competência 

informacional 

SBU
Revisão 

projetos 

pedagógicos

PRG

Projetos 

comunitários 

e de extensão na 

graduação  

PRG/PREAC



05. Promover a inserção de inovação 

e empreendedorismo na instituição 

extensivo à sociedade Capacitação 

para o 

empreendedorismo  

i-Corps Unicamp  

INOVA

Fortalecimento 

do parque 

tecnológico 

INOVA



07. Aumentar o impacto nacional e 

internacional da pesquisa Política de 

boas práticas na 

pesquisa e 

integridade 

PRP

Escritório

central científico 

(ECECI) Grant 

office

PRP

Política 

institucional de 

gestão de dados 

PRP



06. Difundir o conhecimento 

produzido para a sociedade

Integração e 

divulgação –

pesquisas 

inovadoras e 

interdisciplinares 

COCEN



08. Atualizar a infraestrutura física e 

tecnológica da área acadêmica

Laboratório 

multiusuários -

Shared facility -

Prestação de 

serviços

PRP



09. Ampliar a internacionalização 

com docentes, discentes, 

pesquisadores e funcionários

Setor de 

apoio

ao acolhimento 

do visitante 

estrangeiro  

DERI

Adequação 

de processos 

acadêmicos na 

internacionalização 

DERI/DAC

Projeto de 

internacionalização 

da pós-graduação 

da Unicamp  

PRPG



10. Intensificar parcerias com 

diferentes setores da sociedade
Realizar 

pesquisa para 

identificar ações 

de extensão na 

comunidade 

PREAC

Projetos 

comunitários e 

de extensão na 

graduação  

PRG/PREAC



11. Garantir a sustentabilidade 

orçamentária e financeira

GMD e 

controles internos 

PRDU

Implantação 

das parcerias 

público-privadas 

GR

Unicamp 

cliente livre 

integral em 

energia elétrica  

Prefeitura
Eficiência 

energética 

campus BG  

DEPI/GGUS

Orçamento 

Base Zero 

AEPLAN/PRDU

Conformidade 

Trabalhista e 

Previdenciária

CGU



12. Aumentar a 

eficiência dos 

processos de 

trabalho com o 

suporte tecnológico

Modelo de 

atendimento /  

relacionamento 

com cliente 

DAC

Processos 

administrativos 

digitais 

SIARQ

Implantar 

na área de 

Saúde sistemas 

uniformizados de 

gestão

DEAS

Estruturação

do centro de 

serviços 

compartilhados 

CCUEC

Unificar a 

gestão 

administrativa da 

área da saúde 

DEAS

Gestão 

corporativa dos 

projetos digitais  

CGU

Disponibilização 

de informações 

técnicas de 

processos 

Prefeitura/CPO

Apuração 

Eletrônica de 

Jornada

CGU Sistema 

Integrado de 

tramitação de 

convênios e 

contratos 

CAAC

Revisão e 

Automação do 

processo de 

contratos

DGA



13. Compatibilizar a disponibilidade 

de pessoal às necessidades dos 

processos e serviços



14. Favorecer a trajetória de 

desenvolvimento pessoal e 

profissional

Adequação 

das competências 

de pessoal às 

necessidades dos 

processos de trabalho 

das Unidades

e Órgãos  

EDUCORP

Plano 

motivacional 

para adiar decisão de 

aposentadoria  

PRDU / CPLAE

Programa de 

Mobilidade Funcional 

(PMF)  

PRDU / DGRH

Revisar a Gestão

do Quadro e GRs

da DGA

DGA

Melhoria da 

formação de 

funcionários

GR



15. Otimizar a infraestrutura, os 

serviços e o uso dos espaços dos 

campi para garantia de um ambiente 

saudável, verde, seguro e acessível

Mudar o 

sistema 

e conceitos de 

segurança da 

universidade

DEA

Acervo 

georeferenciado

da Unicamp 

DEPI

Plano Diretor

1ª versão 

DEPI

Atualização de 

equipamentos da 

Universidade  

CEMEQ

Integração 

de órgãos afins

DEA


