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1. DIRETRIZES ESTRUTURANTES E SETORIAIS 

 

A partir da análise detalhada feita nos itens anteriores foi elaborado um quadro das 

diretrizes para a Unidade Palmeira dos Índios. As diretrizes apontadas contam com a 

indicação de prazos para execução das ações, considerando as demandas e 

necessidades observadas na coleta de dados, assim como os agentes envolvidos. A 

implementação dessas diretrizes depende essencialmente de uma conscientização de 

toda a comunidade acadêmica, com o objetivo de construir coletivamente um espaço 

universitário de melhor qualidade em conjunto com os agentes envolvidos na 

concretização das ações apontadas.  

Os prazos propostos para a execução das ações contidas nas diretrizes foram os 

seguintes: 1. emergencial: conclusão em 2014, consiste em ações a serem 

implementadas em regime de urgência, que visam atender as demandas  críticas com 

vistas a oferecer as condições mínimas de funcionamento das quatro Unidades; 2. curto-

prazo: conclusão em 2016, são as ações prioritárias que visam oferecer as condições 

adequadas de funcionamento do Campus;  3. médio prazo: conclusão em 2020, são as 

ações necessárias para preparar o Campus para a expansão do número de  vagas, 

assegurando a qualidade das atividades acadêmicas e; 4. longo-prazo: conclusão até 

2024, consiste nas ações desejáveis para garantir o desenvolvimento físico-territorial e 

acadêmico-institucional do Campus com qualidade.  
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1.2. UNIDADE PENEDO 

 

 

DIRETRIZES PROPOSTAS PARA A UNIDADE PENEDO AGENTES 

ENVOLVIDOS 

PRAZO 

DIRETRIZES ESTRUTURANTES   

 INICIAR O PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DA NOVA SEDE DA 

UNIDADE PENEDO, dotando-a de infraestrutura e instalações 

físicas adequadas ao seu funcionamento e à sua expansão; 

PROGINST,  SINFRA Emergencial 

 A CRIAÇÃO DE NOVOS CURSOS E A EXPANSÃO DE VAGAS 

NA UNIDADE ESTÃO CONDICIONADAS AO PROVIMENTO 

PRÉVIO DA INFRAESTRUTURA E DO QUADRO DE 

SERVIDORES necessários para o seu funcionamento, de modo 

a garantir a qualidade das atividades acadêmicas; 

MEC, Gabinete do 

Reitor, Direção Geral, 

Direções das 

Unidades, PROGRAD, 

PROINST, PROGEP 

Emergencial, 

Curto, Médio 

e Longo 

 A IMPLANTAÇÃO DOS EDIFÍCIOS A SEREM CONSTRUÍDOS 

DEVE OBSERVAR A LOCALIZAÇÃO, O ZONEAMENTO E O 

PRAZO DE CONCLUSÃO DAS OBRAS, estabelecidos no Plano 

Geral de Desenvolvimento Físico-Territorial da Unidade;  

Direção Geral, Direção 

das Unidades, 

PROEST, SINFRA 

Emergencial, 

Curto, Médio 

e Longo 

DIRETRIZES SETORIAIS   

1.    ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL   

1.1. Construir o restaurante universitário da Unidade, de modo 

a atender às demandas por alimentação da comunidade 

acadêmica, garantindo a segurança alimentar aos comensais 

e a oferta do serviço a custo reduzido; 

PROEST,  SINFRA Curto 

1.2. Por em funcionamento o NAE - Núcleo de Assistência 

Estudantil, assegurando espaço físico adequado e o 

provimento de pessoal qualificado para o desempenho da 

função; 

PROEST Emergencial 

1.3. Construir os blocos de Residência Universitária para 

atendimento da demanda em cada fase de planejamento, 

provendo espaços de repouso, salas de estudos, preparo de 

refeições, áreas de serviço, banheiros em quantidade 

adequada para os alunos residentes;  

PROEST, SINFRA Curto 

1.4. Construir o Espaço do Estudante, visando prover espaço 

físico para o funcionamento dos Centros Acadêmicos, com 

sala de jogos para recreação e espaço para descanso; 

PROEST, SINFRA Curto 

1.5. Implantar quadras poliesportivas para práticas de esporte e 

lazer, localizadas próximo à entrada do Setor de Apoio 

Estudantil (C.I. 013, 2012), para uso da comunidade 

acadêmica, e abertas ao uso pela comunidade citadina nos 

finais de semana; 

PROEST, SINFRA Curto 

1.6. Construir o anfiteatro coberto por estrutura tensionada 

próximo ao restaurante universitário e à residência 

universitária, visando abrigar atividades culturais, atividades 

PROEST, SINFRA Curto 
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recreativas e reuniões; 

2. MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE   

2.1. Estabelecer diálogo com o poder público e demais 

agentes envolvidos, objetivando ampliar a oferta de 

transporte público intra-municipal, interligando os 

diversos bairros da cidade e localidades rurais à nova 

Sede da Unidade em diferentes horários nos três turnos de 

funcionamento da Universidade, assegurando a qualidade do 

serviço e o direito do estudante à meia passagem; 

Direção da Unidade, 

Prefeitura Municipal, 

empresas de transp. 

coletivo urbano. 

Emergencial 

2.2. Estabelecer diálogo com o poder público e demais 

agentes envolvidos, objetivando ampliar a oferta de 

transporte público intermunicipal, interligando os diversos 

municípios à nova Sede da Unidade em diferentes horários 

nos três turnos de funcionamento da Universidade, 

assegurando a qualidade do serviço e o direito do estudante 

à meia passagem. 

Direção da Unidade, 

Prefeitura Municipal, 

empresas de transp. 

intermunicipal 

Emergencial 

2.3. Implantar sistema cicloviário pavimentado na nova sede 

da Unidade, composto de ciclovias, bicicletários e 

dispositivos de proteção ao ciclista, de acordo com as 

recomendações contidas no Caderno de Referência para 

elaboração de Plano de Mobilidade por Bicicleta nas 

Cidades, publicado pelo Ministério das Cidades, em 2007; 

PROGINST,  SINFRA Curto 

2.4. Estabelecer diálogo com o poder público com vistas à 

implantação de um sistema cicloviário no Município de 

Penedo, interligando a nova sede da Unidade ao centro da 

cidade, observando as recomendações contidas no Caderno 

de Referência para elaboração de Plano de Mobilidade por 

Bicicleta nas Cidades, publicado pelo Ministério das Cidades, 

em 2007; 

PROGINST, SINFRA,  

Prefeitura Municipal 

Médio 

2.5. Elaborar os novos projetos arquitetônicos e urbanísticos e 

adequar as instalações físicas existentes às 

recomendações da NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, 

mobiliário, espaços e equipamentos urbanos; 

PROGINST, SINFRA Médio 

2.6. Prover ou melhorar a iluminação pública e a acessibilidade 

tanto nas mediações do novo terreno quanto das edificações 

administradas pela Unidade; 

PROGINST, SINFRA,  

Prefeitura Municipal 

Curto 

2.7. Implantar um sistema de comunicação visual e sinalização 

nos espaços físicos Unidade e nas suas imediações, com 

vistas a sinalizar e informar de modo rápido e eficiente os 

usuários e visitantes, facilitando a legibilidade e o senso de 

orientação; 

PROGINST, SINFRA,  

Prefeitura Municipal 

Médio 

2.8. Estabelecer diálogo com o poder público com vistas à 

implantação de um projeto viário que torne seguro o 

acesso à nova sede da Unidade, através de uma faixa de 

desaceleração, rotatórias e canteiros com vistas a orientar 

corretamente o tráfego de veículos, pedestres e ciclistas; 

PROGINST, SINFRA,  

Prefeitura Municipal 

Curto 

2.9. Construir um passeio público junto ao estacionamento da 

Escola de Pesca Senador Freitas Cavalcante, visando garantir 

acessibilidade segura aos pedestres; 

PROGINST, SINFRA,  

Prefeitura Municipal 

Curto 
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2.10. Realizar manutenção periódica das rampas e pisos, de 

modo a assegurar a acessibilidade aos usuários e visitantes 

em todas as instalações físicas da Unidade; 

PROGINST, SINFRA Curto 

2.11. Implantar abrigos para passageiros de ônibus, garantindo 

conforto e proteção aos usuários contra as intempéries nas 

imediações de todos os espaços físicos da Unidade; 

Prefeitura Municipal Curto 

2.12. Promover adequações na circulação entre o bloco da 

biblioteca e o Prédio Anexo na Escola de Pesca Senador 

Freitas Cavalcante, tais como alargar o acesso e prover a 

cobertura, propiciando a circulação confortável e segura aos 

usuários; 

PROGINST, SINFRA Médio 

2.13. Instalar elevadores e assegurar seu funcionamento 

mediante manutenção periódica, no Prédio Anexo, da 

Escola de Pesca Senador Freitas Cavalcante, e no Centro de 

Extensão Universitária. No primeiro, não há rampas; no 

segundo, a circulação vertical é dificultada em razão da 

inadequação das escadas às normas atuais, já que foram 

executadas no contexto da construção do edifício, em fins do 

século XVIII. 

PROGINST, SINFRA Médio 

3. EXTENSÃO E CULTURA   

3.1. Fortalecer os projetos culturais implementados pela 

Unidade, consolidando a agenda permanente de eventos e 

ações, mediante apoio interinstitucional, tanto no provimento 

da infraestrutura necessária quanto de recursos humanos 

demandados para a realização dessas atividades; 

PROEX,  Direção da 

Unidade,  Prefeitura 

Municipal 

Curto 

3.2. Destinar recursos do orçamento da Ufal para a prática das 

atividades de extensão, de modo a assegurar o adequado 

desenvolvimento de ações na Unidade. 

PROEX  Emergencial 

3.3. Implantar filial da Editora da Universidade (EDUFAL) na 

Unidade, descentralizando o acesso à livraria e às 

modalidades de publicação. 

Gabinete/ Direção da 

Unidade 

Médio 

3.1. Implantar uma rádio universitária na Unidade, ampliando as 

possibilidades de comunicação e diálogo com as 

comunidades locais. 

PROEX Médio 

3.4. Apoiar às atividades de campo e pesquisa no CERAQUA e 

demais regiões onde tem atividades do corpo docente da 

unidade. 

PROEX, PROPEP, 

CERAQUA 

Curto 

4. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS   

4.1. Pavimentar o leito carroçável e as calçadas ao logo de 

todo o sistema viário da nova sede da Unidade, 

possibilitando o tráfego seguro dos veículos e pedestres 

através de soluções de traffic calming e de um sistema de 

sinalização eficiente; 

PROGINST, SINFRA Emergencial 

4.2. Implantar sistema de drenagem para coleta e destinação 

adequadas das águas das chuvas, com vistas a evitar 

alagamentos, infiltrações e processos erosivos; 

PROGINST,  SINFRA,  

Prefeitura Municipal 
Médio 
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4.3. Proporcionar abastecimento de água para o consumo da 

comunidade acadêmica em todas as instalações físicas da 

Unidade, garantindo água dentro dos parâmetros 

recomendados de potabilidade; 

PROGINST,  SINFRA,  

SAAE 

Curto 

4.4. Proporcionar abastecimento de água adequado às 

demandas dos laboratórios na Escola de Pesca Senador 

Freitas Cavalcante, de modo a garantir o funcionamento 

adequado das aulas práticas das atividades de ensino e 

pesquisa; 

PROGINST,  SINFRA,  

SAAE 

Curto 

4.5. Implantar rede de abastecimento de água na nova sede da 

Unidade interligada à rede geral de abastecimento do 

Município, administrado pelo  Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto (SAAE); 

PROGINST,  SINFRA,  

SAAE 

Emergencial 

4.6. Realizar monitoramento contínuo da qualidade da água 

consumida em todas as instalações físicas da Unidade, 

através dos testes laboratoriais recomendados pelas normas 

técnicas e em conformidade com a legislação vigente; 

PROGINST,  SINFRA,  

ANVISA 

Emergencial 

4.7. Implantar sistema de aproveitamento da água da chuva na 

nova sede da Unidade, para usos não potáveis, de acordo 

com as recomendações das normas técnicas vigentes, 

visando à sustentabilidade ambiental através do uso 

responsável dos recursos hídricos disponíveis; 

PROGINST,  SINFRA Médio 

4.8. Implantar infraestrutura de esgotamento sanitário 

sistêmica, ambientalmente responsável e autônoma na 

Escola de Pesca Senador Freitas Cavalcante e na nova 

sede da Unidade, substituindo as fossas sépticas por 

estações compactas de tratamento de esgoto; 

PROGINST,  SINFRA 
Emergencial 

4.9. Desativar e realocar a fossa séptica localizada sob o 

acesso ao bloco anexo, na Escola de Pesca Senador Freitas 

Cavalcante, de modo a evitar acidentes com transeuntes; 

PROGINST, SINFRA Emergencial 

4.10. Realizar manutenção periódica das fossas sépticas nas 

instalações físicas da Unidade, onde não for possível a 

ligação com a rede geral de esgotamento sanitário do 

Município ou a instalação de estações de tratamento de 

esgoto compactas; 

PROGINST,  SINFRA Curto 

4.11. Regularizar o fornecimento de energia elétrica em todas 

as instalações físicas da Unidade, para atender 

adequadamente às demandas de consumo, acompanhando 

as expansões previstas em cada fase de planejamento; 

PROGINST,  SINFRA,  

Eletrobrás AL 

Emergencial 

4.12. Implantar rede elétrica no terreno destinado a abrigar a 

nova sede da Unidade, de modo a garantir o fornecimento 

de energia necessário ao desenvolvimento das atividades no 

novo espaço universitário; 

PROGINST,  SINFRA,  

Eletrobrás 

Emergencial 

4.13. Solucionar problemas de infiltrações nas instalações 

elétricas na Escola de Pesca Senador Freitas Cavalcante de 

modo a garantir a segurança contra acidentes; 

PROGINST,  SINFRA Emergencial 

4.14. Implantar sistema fotovoltaico para fornecimento de 

energia para usos específicos, visando reduzir os gastos 

PROGINST,  SINFRA Médio 
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com consumo de energia através de fontes alternativas, com 

responsabilidade ambiental; 

4.15. Implantar rede de lógica e internet na nova sede da 

Unidade e estabilizar o serviço na Escola de Pesca Sen. 

Freitas Cavalcante, assegurando funcionamento ininterrupto, 

com vistas a atender de forma adequada às demandas atuais 

e aquelas previstas em cada fase de planejamento; 

PROGINST,  SINFRA,  

Empresa prestadora 

dos serviços  

Emergencial 

4.16. Prover a instalação do cabeamento de lógica e da rede 

elétrica no terceiro pavimento do Centro de Extensão 

Universitária (CEU), de modo a garantir o funcionamento 

dos laboratórios de informática; 

SINFRA Curto 

4.17. Elaborar um plano de gerenciamento de resíduos para a 

Unidade, observando as normas de biossegurança e a Lei Nº 

12.305, 10, que institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos; 

PROGINST,  SINFRA,  

Prefeitura Municipal 

Curto 

4.18. Efetuar corretamente o descarte dos resíduos químicos e 

biológicos através de contrato com empresa especializada 

em manipular e destinar esses resíduos;  

PROGINST,  SINFRA Curto 

4.19. Prover espaço físico adequado para a seleção e 

armazenamento do lixo comum antes da destinação, em 

todas as instalações físicas da Unidade, promovendo a 

gestão adequada dos resíduos produzidos; 

PROGINST,  SINFRA Curto 

4.20. Adequar as instalações físicas da Unidade às normas 

técnicas e à legislação vigente com relação à Segurança 

Contra Incêndio e promover a expansão das instalações em 

conformidade com essa normatização; 

PROGINST,  SINFRA Curto 

5. INSTALAÇÕES FÍSICAS   

5.1. Prover espaços físicos em quantidade adequada para o 

pleno funcionamento das atividades acadêmicas, tais 

como salas de aula, salas de professores, salas de grupos de 

pesquisa, salas de monitoria e Programas de Educação 

Tutorial (PET), laboratórios de ensino, laboratórios de 

informática, salas de vídeo, projeção e banheiros em 

quantidades compatíveis com as necessidades dos Cursos, 

acompanhando as expansões previstas em cada fase de 

planejamento, assegurando área física, conforto e segurança 

de acordo com os parâmetros do MEC; 

PROGINST,  SINFRA Emergencial 

5.2. Elaborar os projetos arquitetônicos e urbanísticos e 

adequar às instalações físicas existentes quanto ao 

conforto ambiental dos usuários nos aspectos lumínicos, 

térmicos e acústicos, observando as recomendações 

técnicas, provendo a climatização dos ambientes de forma 

artificial ou potencializando a ventilação natural; a proteção 

dos ambientes contra a irradiação solar direta; a iluminação 

adequada para cada tipo de atividade aproveitando a 

iluminação natural e complementando com iluminação 

artificial; e dotando os ambientes de tratamento acústico 

adequado ao tipo de uso e atividade; 

PROGINST,  SINFRA Médio 
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5.3. Criar espaços destinados à convivência e à integração 

social da comunidade acadêmica, através de um sistema 

universitário de espaços livres provendo locais para 

descanso, permanência, atividades recreativas e acesso a 

serviços comerciais, visando estimular o uso ativo desses 

espaços; 

PROGINST,  SINFRA Curto 

5.4. Construir o Bloco Administrativo da nova sede da 

Unidade composto por: 1. Sala da Direção da Unidade; 2. 

Oito salas de Coordenações de Cursos; 3. Sala das 

Coordenações de Apoio; 4. Sala do Núcleo de Assistência 

Estudantil (NAE); 5. Almoxarifado; 6. Coordenação de 

Registro e Controle Acadêmico (CRCA); 7. Administração; 8. 

Copa, sala de convivência; 9. Sala de convivência para o 

pessoal de serviços gerais e segurança com vestiário e 

alojamento, em conformidade com a deliberação da Unidade 

apresentada na C.I. Nº 013, de 30 de agosto de 2012; 

PROGINST,  SINFRA Emergencial 

5.5. Construir os blocos de Residência Universitária para 

atendimento da demanda em cada fase de planejamento, 

provendo espaços de repouso, salas de estudos, preparo de 

refeições, áreas de serviço e banheiros em quantidade 

adequada para os alunos residentes, e Área Recreativa e 

Desportiva, localizada mais na entrada do Setor (C.I. 013, 

2012); 

PROGINST,  SINFRA Curto 

5.6. Construir do Espaço do Estudante, visando prover espaço 

físico para o funcionamento dos Centros Acadêmicos, com 

sala de jogos para recreação e espaço para descanso, 

posicionado próximo à entrada do Setor de Apoio Estudantil 

(C.I. 013, 2012); 

PROGINST,  SINFRA Curto 

5.7. Construir a Biblioteca da nova sede da Unidade no Setor 

Central, contendo as seguintes as seguintes sessões seções: 

1. Entrada; 2. Escaninho; 3. Banheiro; 4. Consulta digital 

(consulta geral); 5. Acervo de livros didáticos; 6. Acervo de 

periódicos; 7. Sala de estudo individual; 8. Sala de estudo 

coletivo; 9. Sala para digitalização de acervo e 10. Sala para 

arquivo da memória da informação digitalizada; 

PROGINST,  SINFRA Emergencial 

5.8. Construir o Auditório da nova sede da Unidade, no Setor 

Central, em anexo à Biblioteca, com capacidade adequada 

às demandas da Unidade; 

PROGINST,  SINFRA Médio 

5.9. Construir o Espaço de Eventos da nova sede da Unidade, 

composto por salas de apoio, copa e banheiros em 

quantidade necessária para a realização de eventos 

acadêmicos; 

PROGINST,  SINFRA Médio 

5.10. Equipar o auditório com a aparelhagem necessária para 

recursos audiovisuais, bem como a disponibilização de 

espaço físico para acomodá-los após a utilização; 

PROGINST,  SINFRA Médio 

5.11. Construir os Blocos dos Departamentos de Curso com 

salas de professores, salas de grupos de pesquisa, secretaria 

de curso, sala de computadores, copa, salas de monitores e 

PET e banheiros, em quantidade adequada às demandas de 

cada Curso; 

PROGINST,  SINFRA Emergencial 



10 
 

5.12. Construir o Bloco de Laboratórios de Ensino de acordo 

com normas de biossegurança, com laboratórios em 

quantidade suficiente às demandas dos Cursos e equipados 

com saídas de emergência, salas para esterilização e outros 

ambientes necessários ao funcionamento seguro desses 

ambientes; 

PROGINST,  SINFRA Emergencial 

5.13. Aquisição de embarcação e apetrechos de pesca (ou 

materiais para sua confecção), bem como material básico 

de mergulho, de salvatagem e de coletas, tais como boxcore, 

redes de plâncton, neuston e necton; 

PROGINST/ SINFRA Emergencial 

5.14. Construir o Restaurante Universitário no Setor Central, de 

modo a atender às demandas por alimentação da 

comunidade acadêmica, garantindo a segurança alimentar 

dos comensais e a oferta do serviço a custo reduzido. O 

restaurante deve estar localizado mais ao centro da Unidade, 

objetivando o atendimento de toda a comunidade acadêmica; 

PROGINST,  SINFRA Emergencial 

5.15. Construir a Garagem com espaço para manutenção de 

máquinas e veículos, localizada aos fundos do terreno, com 

galpão para pelo menos 06 veículos, incluindo espaço para 

carros de pequeno, médio e grande porte, além de espaço 

para embarcações, escritório, banheiro e sala de 

permanência de motoristas, com vestiário e alojamento; 

PROGINST,  SINFRA Curto 

5.16. Construir o Pavilhão de Aulas no Setor Didático, composto 

por: 1. vinte e duas salas de aula, sendo duas no térreo, dez 

no primeiro andar e dez no segundo andar; 2. Térreo com 

auditório, vestiário, depósito de materiais e três salas para o 

funcionamento do Centro de Inclusão Digital; 

PROGINST,  SINFRA Emergencial 

5.17. Readequar os espaços internos dos ambientes da Escola 

de Pesca Senador Freitas Cavalcante após a transferência 

da Sede para o novo terreno, reconfigurando os espaços 

improvisados e requalificando suas instalações para novos 

usos, de acordo com as necessidades da Unidade; 

PROGINST,  SINFRA Curto 

5.18. Estudar o aproveitamento dos espaços ociosos no Centro 

de Extensão Universitária (CEU), com o intuito de realocar 

setores subdimensionados da Escola de Pesca Senador 

Freitas Cavalcante, observando a organização administrativa 

da Unidade; 

PROGINST,  SINFRA Curto 

5.19. Prover espaços físicos adequados para usos 

administrativos e de serviço, como despensas, depósitos e 

almoxarifados, em todas as instalações da Unidade; 

PROGINST,  SINFRA Curto 

5.20. Arborizar os espaços físicos da nova sede da Unidade de 

forma intensiva e melhorar o tratamento paisagístico, 

assegurando a manutenção periódica das áreas ajardinadas 

e o provimento de espaços de permanência com mobiliário 

urbano e com qualidade ambiental para uso ativo da 

comunidade acadêmica 

PROGINST,  SINFRA Curto 

5.21. Adquirir os equipamentos necessários ao funcionamento 

adequado aos laboratórios dos Cursos da Unidade, 

assegurando o desenvolvimento das atividades laboratoriais 

PROGINST,  SINFRA Emergencial 
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com qualidade e segurança; 

5.22. Prover espaço físico para o funcionamento adequado de 

uma copiadora na Escola de Pesca Senador Freitas 

Cavalcante, de modo a atender às demandas dos cursos. Os 

serviços devem contemplar além da tiragem de cópias, o 

acesso a um computador para diagramação, correção e 

impressão de trabalhos acadêmicos; 

PROGINST,  SINFRA Emergencial 

5.23. Prover espaço físico e condições adequadas para o 

funcionamento de uma lanchonete do Centro de Extensão 

Universitária, aberto à comunidade acadêmica e ao público 

em geral, observando as normas da ANVISA.  

PROGINST,  SINFRA Médio 

6. RECURSOS HUMANOS E GESTÃO*   

6.1. Suprir a carência atual de docentes efetivos, de modo a 

prover os quadros previstos nos projetos pedagógicos do 

cursos, com a definição de critérios claros para a distribuição 

das vagas, com vistas a atender às demandas atuais e 

àquelas decorrentes das expansões em cada fase do 

planejamento, assegurando a qualidade das atividades 

acadêmicas; 

Gabinete do Reitor, 

Direção Geral, Direção 

da Unidade, PROGEP 

Emergencial 

6.2. Suprir a carência atual de técnicos-administrativos 

concursados, de modo a prover o quadro de pessoal 

necessário às demandas atuais e àquelas decorrentes das 

expansões em cada fase do planejamento, assegurando a 

qualidade das atividades acadêmicas; 

Gabinete do Reitor, 

Direção Geral, Direção 

da Unidade, PROGEP 

Emergencial 

6.3. Estimular a qualificação docente, assegurando a 

contratação de professores substitutos nos casos de 

afastamento dos docentes efetivos por motivo de qualificação 

Gabinete do Reitor, 

PROGEP, Direção 

Geral, Direção da 

Unidade,  

Emergencial 

6.4. Estimular a qualificação do corpo técnico-administrativo, 

assegurando substituição temporária dos técnicos em 

situação de afastamento por motivo de qualificação; 

Gabinete do Reitor, 

PROGEP, Direção 

Geral, Direção da 

Unidade,  

Emergencial 

6.5. Ampliar o contingente de funcionários terceirizados de 

modo a atender às necessidades atuais e aquelas 

decorrentes das expansões das instalações físicas e de vagas 

em cada fase de planejamento; 

Direção Geral, Direção 

Acadêmica, PROGEP 

Curto 

6.6. Prover os cargos de Coordenação para os novos cursos, 

assegurando tratamento igualitário às coordenações dos 

cursos existentes. 

Gabinete do Reitor, 

PROGEP, Direção 

Geral, Direção da 

Unidade, 

Emergencial 

6.7. Associar as bolsas de permanência às atividades de 

pesquisa e extensão, e não às funções administrativas, 

possibilitando ao aluno o desenvolvimento de atividades 

acadêmicas formativas, com remuneração adequada. 

PROEST Curto 

6.8. Realizar avaliação sistemática do Projeto Pedagógico 

Institucional, dos projetos pedagógicos dos cursos e dos 

índices de vacância, retenção e evasão discente;  

Direção Geral, Direção 

Acadêmica, Comissão 

formada por docentes 

dos Troncos Inicial, 

Intermediário 

eProfissionalizante 

Curto, Médio, 

Longo 
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6.9. Realizar pesquisa consistente sobre as demandas reais de 

cursos na região de abrangência da Unidade, antes da 

criação e implementação de novos cursos. 

Gabinete do Reitor, 

Direção Geral, Direção 

da Unidade 

Emergencial 

6.10. Finalizar as obras em andamento e assegurar a conclusão 

das novas obras nos prazos estabelecidos, realizando o 

acompanhamento e fiscalização permanente das obras, em 

cumprimento à Lei nº 8.666,93 - Lei das Licitações e Contratos 

e Contratos Públicos; 

PROGINST, SINFRA Emergencial 

6.11. Ampliar os recursos destinados às diárias e passagens 

para os docentes com trabalhos aprovados em eventos 

científicos, estimulando a participação com a publicação de 

trabalhos acadêmicos. 

PROPEP Curto 

6.12. Prover funções gratificadas para coordenadores de estágio, 

de monitoria, de pesquisa, de ensino e de extensão. 

PROGEP Curto 

6.13. Abrir espaços de discussão sobre estratégias de atuação 

da universidade no desenvolvimento social e econômico 

da região em que está inserida, com vistas à participação 

ativa da universidade no desenvolvimento regional do interior 

alagoano. 

Gabinete do Reitor, 

Direção Geral, 

Direções das 

Unidades, Governo do 

Estado, Prefeituras 

Municipais 

Emergencial, 

Curto, Médio 

e Longo 

6.14. Estabelecer diálogo interinstitucional permanente com as 

coordenadorias regionais de ensino e com as secretarias 

municipais de educação no interior do estado, com vistas 

à implementação de ações conjuntas que promovam a 

transformação social através da formação educacional e 

cidadã.  

Gabinete do Reitor, 

Direção Geral, 

Direções das 

Unidades, Governo do 

Estado, Prefeituras 

Municipais 

Emergencial, 

Curto, Médio 

e Longo 

6.15. Implantar sistema digital na Biblioteca da Unidade, com 

vistas a informatizar o controle do acervo, integrando-a a 

rede de bibliotecas da UFAL e propiciando agilidade e 

eficiência no atendimento aos usuários; 

Sistema de bibliotecas 

da UFAL, NTI 

Médio 

6.16. Descentralizar as estruturas do campus A. C. Simões para 

os Campi/Unidades de Ensino do interior, de modo a 

agilizar procedimentos burocráticos e proporcionar maior 

autonomia administrativa aos campi interioranos. 

Gabinete do Reitor, 

Direção Geral, Direção 

da Unidade 

Curto 

6.17. Requerer junto à gestão central, a realização de 

audiências públicas para discutir com a comunidade 

acadêmica os projetos que impactam no cotidiano do espaço 

universitário na Unidade antes de serem executados. 

PROGINST/ SINFRA/ 

Direção Geral/ Direção 

da Unidade 

Emergencial 

6.18. Aquisição de licenças para o uso de softwares 

necessários às atividades acadêmicas dos cursos, 

possibilitando a utilização desses programas nos laboratórios 

de informática para atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. 

PROGINST/ NTI Curto 

6.19. Aumentar o número de agentes e instalar mais 

equipamentos de segurança, provendo melhorias no 

circuito de TV interno, ampliando o número de câmeras por 

toda a unidade com possibilidade de gravação das imagens, 

de modo a inibir os furtos recorrentes e ampliar a sensação 

de segurança em todas as instalações físicas da Unidade; 

PROGINST,  SINFRA Curto 
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6.20. Implantar sistema digital na Biblioteca da Unidade, com 

vistas a informatizar o controle do acervo, integrando-a à 

rede de bibliotecas da UFAL e propiciando agilidade e 

eficiência no atendimento aos usuários. 

Sistema de bibliotecas 

da UFAL,  NTI 

Médio 

6.21. Desobstrução dos entraves burocráticos na Procuradoria 

da Ufal, ao andamento do convênio guarda-chuva com o 

IPHAN, em especial no que diz respeito ao albergue. 

Procuradoria, IPHAN, 

Direção da Unidade 

Emergencial 

(*) Parte das diretrizes de Recursos Humanos e Gestão são resultantes da incorporação da pauta local de 

greve, aprovada em assembléia da ADUFAL 

 

 


