
FORMULÁRIO 1- PLANO DE AÇÃO 2018
         A Unidade deverá explicitar no mínimo 03(três) e no máximo 05 (cinco) objetivos com suas respectivas metas relacionados aos Eixos, Objetivos e Metas 

do PDI-UNIR-2014-2018. Deverá ficar em branco o espaço de preenchimento quando não existirem objetivos da Unidade relacionada ao Eixo.
UNIDADE: PROPESQ

PLANO DE GESTÃO_2018 DA UNIDADE

UNIDADE: GESTOR RESPONSÁVEL:

EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 1 PDI META DO OBJETIVO PDI

6.3 - Fortalecer a imagem 
institucional por meio da 
divulgação de ações 
implementadas.

Garantir a disponibilização de modo 
acessível de todas as informações 
institucionais no site da UNIR e do SIC, de 
maneira permanente.

Divulgar as ações e os editais relacionados à Pós Graduação, 
Pesquisa e Inovação nas páginas eletrônicas e redes sociais.

Ampliação e atualização das informações dispostas nas páginas 
eletrônicas da PROPESQ, Programa Institucional de Bolsas e 
Trabalho Voluntário de Iniciação Cientifica - PIBIC e Cordenadoria de 
Inovação e Transferencia de Tecnologia - CITT ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Criação de um catálogo digital ilustrado da unidade para publicação 
no início de cada ano, com informações do relatório de gestão.

Instruir os consultores internos e externos e os participantes 
do PIBIC quanto à legislação e utilização do sistema 
InfoPIBIC.

Atualização das perguntas e respostas no site do PIBIC e o manual 
de operacionalização do InfoPIBIC.

Divulgar o PIBIC no âmbito institucional. Implementação do novo site. Realização de reuniões de apresentação 
do PIBIC com os grupos de pesquisas.

EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 2 PDI META DO OBJETIVO PDI

Divulgar a Produção Científica Tecnologica e Inovação dos 
cursos de Pós-Graduação, projetos de pesquisa e iniciação 
científica

Reativação da Revista Pesquisa & Criação.
Publicação dos anais do PIBIC  e do Seminário de Pós-Graduação e 
Pesquisa - SEMPP & Simpósio de Inovação, Propriedade Intelectual e 
Tecnologia - SINTEC.

7.1 - Criar políticas de 
comunicação pautadas no 
princípio da transparência, 
democratização da informação, 
divulgação do conhecimento e 
valorização institucional.

Para consecução dos objetivos 
institucionais, o desenvolvimento da UNIR 
tem pilares fincados na formação 
profissional, que confere sentido à sua 
existência; capacidade instalada, de onde 
se obtém massa crítica necessária ao 
desenvolvimento do conhecimento com 
seu pessoal docente e técnico-
 administrativo e serviços aos estudantes.

Apoiar pesquisadores que desenvolvam projetos em áreas 
estratégicas para o desenvolvimento regional, bem como, 
aqueles voltados para os temas da diversidade étnica, 
linguística, ambiental e cultural da Amazônia

Adesão ao Programa Institucional de Iniciação Cientifica nas Ações 
Afirmativas - PIBIC-Af e Programa Institucional de Iniciação 
Tecnologica e de Inovação - PIBITI.

7.16 Ampliar ações de extensão, 
ensino e pesquisa que 
promovam a diversidade étnica e 
cultural da Amazônia;
 7.20 Estimular a pesquisa em 
áreas estratégicas para o 
desenvolvimento regional.

• Elaborar e executar projetos voltados 
para os temas da diversidade étnica, 
linguística, ambiental e cultural da 
Amazônia;
 • Organizar eventos entre os campi com 
atividades que promovam cultura, 
diversidade e meio ambiente;
 • Elaborar e executar projetos voltados 
para os espaços de fronteiras da 
Amazônia;
 • Promover parcerias com organizações 
públicas e privadas da sociedade civil para 
melhor articular a pesquisa universitária.



Divulgar no âmbito de toda a Universidade, a legislação que 
trata dos incentivos e estímulos à inovação e à pesquisa 
científica e tecnológica e orientar a gestão dos direitos de 
propriedade intelectual, vinculados à criação ou à produção 
científica da UNIR.

Realização de depósitos de registro de propriedade intelectual.
 
 Publicação de Edital, visando os licenciamentos de Propriedade 
Intelectual desenvolvida no ambito da UNIR.
 
 Realização  de Oficina de Inovação e Propriedade Intelectual.
 
 Realização do SEMPP & SINTEC com recursos do Programa de 
Apoio a Eventos no País (PAEP/CAPES).

7.19 Incentivar a inovação 
tecnológica.

• Garantir recursos financeiros destinados 
a feiras e workshops de tecnologia, 
alternando um evento por ano, integrando 
todos os grupos e trabalhos da UNIR, 
inserindo a DTI como participante dos 
eventos para divulgação dos recursos 
tecnológicos e de segurança;
 • Promover e consolidar o uso de 
tecnologias para interação virtual;
 • Fomentar o uso de novas tecnologias 
ofertadas pela Rede Nacional de Ensino e 
Pesquisa (RNP).

Consolidar grupos de pesquisa vinculados a pós-graduação.

Aquisição de itens de capital para laboratórios certificados vinculados 
a grupos de pesquisa envolvidos em programas de pós-graduação.
 
 Realização do levantamento dos equipamentos científicos da UNIR e 
seu estado de operação e conservação.
 
 Adquisição de equipamentos com recursos da FINEP.

9.15 Criar e consolidar grupos de 
pesquisa.

• Vincular 60% dos grupos de pesquisa 
aos cursos de pós-graduação e 40% ao 
PIBIC, PIBID e aos Projetos de Pesquisa e 
Extensão até 2018.

Melhorar a qualidade do preenchimento do coleta CAPES e 
submissão de APCNs.

Realização de estudos junto aos programas de Pós-Graduação, 
verificando pontos a melhorar nas avaliações da CAPES.
 
 Realização do ENCOP-2018
 
 Publicação de edital de avaliação de APCNs.
 
 Monitoramento do preenchimento do coleta CAPES

7.10 – Consolidar e expandir 
programas de Pós Graduação 
Stricto sensu (acadêmico e 
profissional) até 2018.

* Ofertar doutorados Acadêmicos em 
Administração e Geografia até 2016;
 * Alcançar nota 4 nas avaliações da 
CAPES nos mestrados acadêmicos em 
Educação, Letras e Psicologia, até 2016

EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS
OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 3 PDI META DO OBJETIVO PDI

Consolidar e ampliar as ações acadêmico-administrativas para 
a pesquisa.

Elaboração de portifólio de investimento para pesquisa tecnologia e 
inovação na UNIR em consulta aos campi e núcleos para captação de 
recursos externos.
 
Elaboração e encaminhamento de proposta de resolução para 
regulamentação das empresas junior.

8.4 Consolidar e implantar ações 
acadêmico-administrativas para 
a pesquisa, arte e cultura.

• Consolidar todos os grupos, Laboratórios 
e Centros de Pesquisa existentes;
 • Regularizar todos os Grupos, 
Laboratórios e Centros de Pesquisa 
existentes até 2017;
 • Implementar política de fomento à 
pesquisa e inovação tecnológica até 2016;
 • Desburocratizar os Projetos aprovados 
em editais externos, até 2016.

Valorizar e estimular as atividades de pesquisa científica, 
tecnológica, transferência de tecnologia e licenciamento de 
patentes desenvolvidas na UNIR.
 .

Elaboração e encaminhamento da nova resolução de proteção dos 
resultados das pesquisas desenvolvidas na UNIR, em substituição a 
resolução 124/CONSAD/2014.

8.12 Consolidar e ampliar ações 
de inovação tecnológica e 
propriedade intelectual.

Ampliar os Grupos e Laboratórios de 
Pesquisa na área de inovação tecnológica 
até 2017;
 Instituir política de propriedade intelectual 
até 2016.



Melhorar e ampliar a qualificação da pós-graduação.

Realização de estudos junto aos programas de Pós-Graduação, 
verificando pontos a melhorar nas avaliações da CAPES;
 
 Implementação  do programa de qualidade na Pós-Graduação.

8.2 – Consolidar e criar cursos 
de Pós-Graduação Stricto sensu

* Consolidar os cursos de Pós-Graduação 
existentes até 2018;
 * Elevar o conceito de todos os cursos de 
Pós-Graduação existentes, com nota 3, 
até 2018;
 * Criar e implantar um curso de Mestrado 
por área naquelas que ainda não estejam 
implantadas, até 2018;
 * Criar e implantar a Secretaria para 
Assuntos de Registro e Controle de Dados 
Acadêmicos da Pós-Graduação, até 2015.

EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO
OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 4 PDI META DO OBJETIVO PDI

Valorizar as atividades do PIBIC. Ampliação do seminário final de avaliação do PIBIC com inclusão do 
Congresso de Iniciação Cientifica, Tecnológica e Inovação da UNIR.

9.7 Redimensionar os 
instrumentos de regulação 
normativa da gestão

Atualizar os regimentos internos das 
unidades, consolidando-os num regimento 
interno geral.

Criar e aprovar o Regimento Geral da Pró-Reitoria de Pós-
Graduação, Pesquisa e Inovação da UNIR para posterior 
inclusão no Regimento Geral da UNIR.

Elaboração e encaminhamento de uma proposta de Regimento Geral 
da PROPESQ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Encaminhamento aos conselhos superiores de proposta a alteração 
do nome da Pró-Reitoria com inclusão do termo Inovação.

Viabilizar a celebração dos convênios/cooperações de 
pesquisa e pós graduação a serem firmados e fazer os 
devidos registros;

Disponibilização do modelo de convênio/cooperação técnica para 
instituições interessadas;
 
 Elaboração de um check list e modelo para análise de processos de 
convênios e cooperação. 
 Elaboração e encaminhamento de proposta de resolução de 
parcerias públicas e públicas e públicas e privadas.

9.11 Desenvolver uma política de 
sustentabilidade financeira

• Aumentar em 50% a quantidade de 
projetos de captação de recursos a fim de 
atender ao custeio e investimento em 
pesquisa;
 • Aumentar em 30% as parcerias com 
entidades públicas e privadas.

 
 Registar os projetos com financiamentos externos, não 
institucionalizados .

 
 Estabelecimento de uma politica de valorização da institucionalização 
de projetos.
 
  Acompanhamento e divulgação dos editais abertos pelas Agências 
de Fomento nas páginas eletrônicas e redes sociais da UNIR, além de 
enviar para os e-mails dos líderes de grupos de pesquisa.

Promover a celebração de convênios e parcerias com outras 
instituições para ofertar cursos de Pós-Graduação.

Articulação de convênios com Instituições de ensino, para criação de 
MINTER e DINTER;
 

9.2 – Estabelecer políticas de 
Capacitação Docente e formação 
continuada.

* Criar e ampliar programas de MINTER e 
DINTER para capacitação docente, até 
2018.

EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA
OBJETIVOS DA UNIDADE META OBJETIVO DO EIXO 5 PDI META DO OBJETIVO PDI

Disponibilizar informação sobre a infraestrutura de pesquisa 
para comunidade

Realização do censo dos laboratórios e equipamentos com registro 
fotográfico e metodologia disponíveis;                                                                                                                                          
Estruturar o website disponibilizando informações sobre laboratórios e 
pesquisadores.  

Ampliar e qualificar a infraestrutura de laboratórios Organização do portifólio de investimentos em infraestrutura com 
apoio dos Campi e Núcleos.

Readequar o ambiente de trabalho da PROPESQ
Aquisição de mobiliário novo 
Readequação do espaço físico
Substituição de Pintura


