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Aconteceu na manhã desta quarta-feira (19), a 2ª Oficina Temática do Plano de Desenvolvimento
Institucional-PDI. O evento discutiu as oportunidades de melhoria que deverão ser implementadas
visando um avanço das atividades de Graduação no ambiente universitário, através da interação
entre os diversos membros da comunidade universitária.
Durante o evento, a professora Amali Mussi, Pró-Reitora de Graduação, destacou que "a
participação do público presente à oficina enriqueceu consideravelmente os debates".
Dentre as ações propostas durante a oficina, destacam-se:
-Discutir o Regimento da Graduação;
-Fortalecimento dos Programas (institucionalizar a UAB, PARFOR, PIBID, PET);
-Melhorar a sinalização no campus;
-Revisão/flexibilização dos currículos de graduação;
-Realizar maior investimento na avaliação dos cursos;
-Buscar parcerias com empresas da região;
-Regulamentar os estágios;
-Regulamentar a mobilidade estudantil na UEFS;
-Fortalecer o PROFACE;
-Melhorar o atendimento aos portadores de necessidades especiais e transtornos;
-Abrir/ampliar canais de discussão política estadual para educação superior;
-Intensificar as relações da universidade com o mercado de trabalho;
-Discutir a adesão ao SISU;
-Investir em projetos de combate à evasão;
-Ampliar o uso de tecnologias no ensino;
-Fortalecer a monitoria;
-Implantar Observatório do Estudante;
-Implantar a formação continuada de gestores;
-Discutir a Política de Permanência a partir do princípio de equidade (utilização do CAD único);
-Implementar ações de avaliação da contra-partida acadêmica nos Programas de Permanência;
-Investir na formação do Professor;
-Discutir normas para jubilamento;
-Implantar o Centro de línguas;
-Definir horário de funcionamento dos setores à noite e aos sábados;
-Definir política de segurança no campus;
-Investir em infraestrutura;
-Investir em recursos humanos;
-Criar espaços de convivência;
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-Ampliar a oferta de cursos e vagas;
-Ampliar cursos de Educação à Distância (EaD);
-Ofertar disciplinas em outro idioma;
-Implantar sistema integrado de dados acadêmicos (PROGRAD, PROEX, PPPG);
-Criar um programa de acompanhamento de ingressantes.
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