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Por que as universidades são essenciais? 

   Para Boaventura de Souza Santos, a 
universidade: 
 

 “liga o presente ao médio e longo prazo pelos 
conhecimentos e pela formação que produz e pelo 
espaço público privilegiado de discussão aberta e 
crítica que constitui”. 

A Universidade atravessa os tempos...transversos 



Como bem público, o patrimônio universitário precisa 
ser preservado e valorizado. Um projeto de país 
inclusivo e soberano mede-se também pela 
importância que se concede à universidade nas 
políticas públicas (Boaventura). 

As universidades públicas são essenciais para a implantação 
de projetos nacionais inclusivos e soberanos 



 
Elementos que 
caracterizam a 
universidade 

 

 

 
VALORES DA UNIVERSIDADE: 
AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 
 

1. Conhecimento como força propulsora 
 

2. Reconhecimento do mérito  
 

3. Lugares de riscos e ousadias 
 

4. Qualidade da formação ética e profissional 
 

5. Pluralidade de olhares sobre o mundo e sua diversidade 
 

6. Defesa da democracia e do direito 
 

7. Espaços culturais e históricos 
 



Século XI – dos monastérios às universitas – filosofia 
/ medicina / direito 
 

Século XVI – renascimento – artes e cultura – 
arquitetura e desenho 
 

Século XVIII – revolução industrial – Matemática e 
engenharias e o mundo do trabalho 

 
A UNIVERSIDADE RESPONDE AOS DESAFIOS  
DE CADA MOMENTO HISTÓRICO 
 



 
A UNIVERSIDADE RESPONDE AOS DESAFIOS  
DE CADA MOMENTO HISTÓRICO 
 

Século XIX – Universidade de Pesquisa – Biociências 
e de Ciências Humanas – revoluções sociais 
 
Século XX – Globalização financeira; Tecnologias masssivas  – 
automóvel / geladeira / rádio e televisão, computador  
 
Passagem Séculos XX ao XXI –– Tecnologia digital; 
interdisciplinaridade + internacionalização + Inovações 



 
Hoje, em contexto de crise da civilização ocidental ou da 

humanidade (Morin) 
 

Econômica, social, política 
Pensamento, das ideias 

 
Ambiguidade: a globalização é ruim (desigualdades)....mas é 
boa (comunidade de destinos, culturas transversais, ideia de 

bem viver....) 
 

Uma dimensão da Sociedade atual, em crise, é ... 
 
 



 
La société hyper-industrielle  (Pierre Veltz, 2016) 

Advento da era digital com novas formas de criação de valor 
agregado – serviços + redes interconectadas três desafios:  

 

Formação ao longo da vida nessa economia do conhecimento 
globalizada;  
 

Polarização extrema de uma economia organizada em polos 
urbanos que captam valor e emprego qualificado;  
 

Transformação do assalariamento (o trabalho torna-se cada 
vez mais uma prestação de serviço, um contrato de projeto, em 
uma lógica de gestão por objetivos); 



OS DESAFIOS ATUAIS DA EDUCAÇÃO  
SUPERIOR NO MUNDO 



 Pressão sobre as Universidades para: 

• Inovar em todos os campos do conhecimento 

• Contribuir para o crescimento econômico 

• Prestar contas dos recursos públicos alocados 

que tragam impactos sociais positivos 

•  Competir (e se solidarizar) em mundos 

fronteiriços 

 

 

Mudanças Globais no Ensino Superior 



  

A internacionalização como: 

• uma chave para a qualidade, competitividade e 

solidariedade internacional 

• ferramenta para Diplomacia Pública e para a Ciência 

Compromisso e ação para infundir e integrar conteúdos 

internacionais, globais e comparativos e perspectiva através de: 

• Ensino 

• Pesquisa 

• Missões de serviço do ensino superior 

Necessidade de Inteligência Educacional  

Internacionalização Estratégica 



Procura atingir: 

• Todas as missões institucionais 

• Todos os alunos  

• Todos os técnicos-administrativos e professores 

Define missões e valores tanto em termos globais como 

em termos locais ou nacionais 

• O desenvolvimento local dependente do co-

desenvolvimento global 

Internacionalização Abrangente 



 
A UFPE NOS SEUS 70 ANOS 

Identidade, pertencimento e relevância 
 



DESAFIOS DE INOVAR EM  
TODOS OS SENTIDOS 

Olhamos o futuro com uma perspectiva de inovação, 
de acrescentar valor a instituição e de valorizar as 

pessoas que fazem a UFPE. 



 MISSÃO (Plano Estratégico Institucional – 2027) 

Como instituição pública, promover a formação de pessoas e a 
construção de conhecimentos e competências científicas e técnicas de 

referência mundial, segundo sólidos princípios éticos, socioambientais e 
culturais. 



• Cidadania 

• Cooperação  

• Inovação 

• Sustentabilidade 

• Dignidade 

• Respeito a Diversidade 

• Equidade 

• Ética 

• Integridade 

 UFPE | VALORES 



 UFPE em NÚMEROS 

2.834 Docentes 

4.233 Técnicos-Administrativos 

32.000 Alunos de Graduação 

10.000 Alunos de Pós-graduação 



 UFPE em NÚMEROS 

106 Cursos de Graduação  



 UFPE em NÚMEROS 

Cursos de Pós-Graduação 
 

• 71 Programas de Mestrado 
• 11 Programas de Mestrado Profissional 
• 51 Programas de Doutorado [40% conceitos 5 e 6] 
• 56 Cursos MBA 



 UFPE em NÚMEROS 

319 Projetos de Extensão [2015] 
229 Eventos [2015] 



 UFPE em NÚMEROS 

Pesquisa: 
 

• 420 projetos com financiamento externo 

• 794 grupos de pesquisa 

• 324 Pesquisadores com bolsa CNPq 

• 7 Institutos Nacionais de C&T liderados pela UFPE 

• 98 projetos de cooperação em curso 

• 12.937 artigos em periódicos (2010-2016) 

• 687 livros (2010-2016) 

• 6.030 dissertações (2010-2016) 



 INTERIORIZAÇÃO 

CARUARU [CAA] 

VITÓRIA [CAV] 



 INTERIORIZAÇÃO 

CAV 
1.200 Estudantes 

CAA 
4.500 Estudantes 



 INTERIORIZAÇÃO | Projetos em destaque 

Convênio com o Porto Digital inova e cria o Armazém da 
Criatividade no CAA 

CAV CAA 

O PROJETO – Paleoantar 



Criado em 1986, atualmente sedia 
o programa de Pós-graduação em 
Biologia Aplicada e atua em vários 
campos da pesquisa científica 
como imunologia, a bioquímica e a 
biotecnologia, entre outras.  
 
Além de intenso intercâmbio 
internacional, o LIKA já registrou 

27 patentes. 

UFPE | PROJETOS EM DESTAQUE 
LIKA – Laboratório de Imunopatologia Keiso Asami 
 



UFPE | PROJETOS EM DESTAQUE 
LITPEG – Laboratório Integrado de Tecnologia em Petróleo, Gás e Biocombustíveis 
 

Laboratório integrado de P&D ligados a várias áreas da indústria do petróleo: 
Biocorrosão e Corrosão, Computação Científica e Visualização, Simulação e 

Gerenciamento de Reservatórios, Métodos Computacionais em Geomecânica, 
Combustíveis, Refino e Petroquímica, Síntese e Lubrificantes e Geologia Sedimentar. 



UFPE | PROJETOS EM DESTAQUE 
CEERMA – Centro de Estudos e Ensaios em Risco e Modelagem Ambiental 
 

Referência na área de poços atuando nos setores de engenharia de 
poços, de produção, mecânica, oceanografia, estatística e meio 

ambiente.  



UFPE | PROJETOS EM DESTAQUE 
HC – Hospital das Clínicas da UFPE | EBSERH 
 

2.194 servidores       319 residentes     411 leitos      

10  salas de cirurgia      17.000  consultas ambulatoriais (2016) 

         



 UFPE | AVALIAÇÕES 

Cinco áreas 
classificadas entre 
as dez melhores 
do Brasil 



 UFPE | AVALIAÇÕES 



 UFPE | AVALIAÇÕES 



 UFPE e a SOCIEDADE | DESAFIOS 

• Relevância para a Sociedade 

• Qualidade da Formação 

• Pesquisa, Extensão, Inovação 

relevantes em perspectiva nacional e 

internacional 

• Eficiência na gestão e governança 

institucional 

• Serviços universitários adequados 

• Engajamento e Pertencimento  



Integrar 

é preciso 
 

Planejamento 
Estratégico 

(2013-2027) 
te 

Plano de 
Desenvolvimento 

Institucional 
(2014-2019) 

Programa  
Anísio & Flor 

Plano Diretor 
 

Plano de Ação 
Institucional 
(PAI) - 2017 

 

Plano de 
Desenvolvimento 
da Tecnologia da 

Informação 
(PDTI)  

 
 OS DESAFIOS ATUAIS DA UFPE: ALINHAMENTO 
ESTRATÉGICO 
 



Graduação 
Pós-

graduação 

 

Pesquisa 

 

Extensão  

Transformar a 

estratégia em 

ações que 

promovam a 

qualidade no 

cotidiano para 

todos 
 

FOCO 

QUALIDADE 

Inovação  

Internacionalização   

 
OS DESAFIOS ATUAIS DA UFPE: QUALIDADE DA FORMAÇÃO 
ACADÊMICA, PESQUISA, EXTENSÃO E INOVAÇÃO EM 
PERSPECTIVA INTERNACIONAL 
 



Compras Comunicação  

Segurança 

Planejamento  

DGBS Transformar a 

estratégia em 

ações que 

promovam a 

qualidade no 

cotidiano para 

todos 
 

Obras/ 

Manutenção   

FOCO 

EFICIÊNCIA 

Serviços 
Universitários 

 
OS DESAFIOS ATUAIS DA UFPE:  
GESTÃO OU GOVERNANÇA INSTITUCIONAL, A VIDA 
UNIVERSITÁRIA 
 



Como a universidade deve responder aos desafios 
da sociedade hoje? 

Foco no conhecimento, desenvolvendo valores ligados 
a: 

• sintonia e alinhamento com a missão da universidade; 

• valorização do trabalho de cada um com vistas ao resultado 
institucional; 

• formação permanente do seu quadro de pessoal docente e técnico; 

• valorização do trabalho em equipe, fortalecendo o espírito de união e 
coesão; 

• melhoria das condições de trabalho e espaços físicos; 

• transparência e valorização dos planos de carreira com base no 
mérito; 



....a busca da felicidade como 
principal motor do pensamento e 

ação humana (Bauman, 2008). 

Integrar valores individuais e coletivos 



OBRIGADO! 


