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Histórico / Apresentação 

O Instituto de Biologia (IB) da UNICAMP é uma das três primeiras unidades de ensino, 

pesquisa e extensão criadas na Universidade e, desde o seu início, conta com excelentes 

profissionais no seu quadro de servidores docentes e não docentes. Ao longo dos seus 54 

anos de existência, o IB passou por inúmeras transformações, sempre visando o 

aprimoramento de sua organização e mantendo seu compromisso com o saber, com a ética 

e com a sociedade, sendo uma instituição respeitada dentro e fora do país. 

No ano de 2009 foi finalizada a Reforma Departamental e, em abril daquele mesmo ano, o 

IB passou a funcionar com nova estrutura departamental, constituída de sete 

departamentos. No início de 2010, o Departamento de Microbiologia e Imunologia se fundiu 

ao Departamento de Genética, Evolução e Biopatógenos, resultando em seis 

Departamentos: Biologia Estrutural e Funcional (DBEF), Biologia Vegetal (DBV), Bioquímica 

(DBq), Biologia Animal (DBA), Genética, Evolução, Microbiologia e Imunologia (DGEMI) e 

Histologia e Embriologia (DHE). Logo após, com a fusão do DBq com o DHE originando o 

Departamento de Bioquímica e Biologia Tecidual (DBBT), o IB chegou à configuração atual 

de apenas cinco Departamentos.  

O Instituto de Biologia é responsável pelos cursos de graduação em Ciências Biológicas, 

Bacharelado e Licenciatura. No período de 2004 a 2014 atuou como responsável pelo 

Curso de Farmácia, em parceria com o Instituto de Química e a Faculdade de Ciências 

Médicas.  

Sua Pós-graduação abrange todas as grandes áreas do conhecimento em Ciências 

Biológicas: Biologia Celular e Estrutural, Biologia Funcional e Molecular, Biologia Vegetal, 

Ecologia, Genética e Biologia Molecular e Parasitologia além do Mestrado Profissional em 

Ensino de Biologia. Esta visa a produção científica, tecnológica e cultural para formação de 

pesquisadores e profissionais de alto nível.  

Em 2011, o Instituto de Biologia implementou o Programa de Pós-Graduação em 

Biociências e Tecnologia de Produtos Bioativos, que passou a ser responsabilidade da 

Faculdade de Ciências Farmaceuticas em 2020. Ainda em 2011, no segundo semestre, 

houve a reestruturação do Programa de Pós-graduação em Parasitologia, dando origem ao 

atual programa de “Biologia Animal”, com duas áreas de concentração, “Biodiversidade 

animal” e “Relações antrópicas, desenvolvimento, meio ambiente e parasitologia”. 

A Pós-graduação do IB passou por nova reestruturação no ano de 2022, com a fusão dos 

Programas em Biologia Celular e Estrutural e em Biologia Funcional e Molecular, agora 
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denominados conjuntamente de Biologia Molecular e Morfofuncional, originaldo a estrutura 

atual com 05 Programas de Pós-graduação e um Mestrado Profissional.  

Por fim, o Instituto conta também com dois órgãos complementares: o Museu de 

Diversidade Biológica (fruto da recente fusão entre o Museu de Zoologia e o Herbário) e o 

Laboratório de Microscopia Eletrônica. Conta ainda com uma excelente Biblioteca Setorial.  

Metodologia 

A metodologia utilizada foi a recomendada pela Coordenadoria Geral da Universidade 

(CGU). Foram realizadas reuniões nos dias 25, 27, 28 e 29 de novembro de 2019, 

acompanhadas pela assessoria da CGU. Antes de iniciar as discussões sobre a revisão do 

Planes, o Professor Marcelo Brocchi, a pedido do Professor André Victor Lucci Freitas 

(Diretor do IB), apresentou os resultados da avaliação institucional referente ao período 

2014-2018 e as principais ações realizadas pelo Instituto em cumprimento ao Planes de 

2010-2016. 

 

Figura 1. Sequência e produtos do Planejamento Estratégico 

O Instituto de Biologia se baseou nos conceitos e metodologia difundidos pela equipe da 

CGU/Planes/Unicamp, para desenvolver o seu Planejamento Estratégico para o ciclo 2021-

2025. Assim, a metodologia adotada teve como princípio o planejamento participativo, 

buscando promover o envolvimento e o comprometimento dos participantes em torno da 
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consolidação de propostas, ações e práticas para fazer avançar o desenvolvimento do IB 

em todas as dimensões julgadas relevantes dentro de sua missão.  

Para tornar o debate amplo e construir propostas que contemplassem todas as áreas 

estratégicas do Instituto de Biologia, a Direção convidou representantes das diversas 

categorias da comunidade interna. Assim, puderam contribuir com o desenvolvimento dos 

trabalhos as chefias de Departamentos, Coordenadores das áreas de Ensino de Graduação 

e de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão, Assistentes Técnicos, Coordenadores de 

Serviço, Secretários e Representantes Discente. Para a elaboração do novo Planejamento 

Estratégico do IB o grupo de trabalho se reuniu presencialmente em 4 datas no mês de 

novembro de 2019. 

Em resumo, os trabalhos foram organizados conforme segue: 

1° Dia - Redefinição da Identidade Organizacional: Após apresentação resumida da 

instituição (histórico, estrutura e principais dados quantitativos), o Grupo de Trabalho 

avaliou os Planejamentos Estratégicos anteriores do Instituto e da Unicamp para redefinir a 

Missão, Visão e Valores, considerando propósito, pretensões e bases para a sua existência. 

2° Dia -  Diagnóstico: Com reflexões sobre as principais e mais frequentes considerações 

levantadas na Avaliação Institucional do período de 2014-2018, o Grupo de Trabalho 

discutiu questões relacionadas ao ambiente interno (Pontos Fortes e Pontos Fracos) e ao 

ambiente externo (Ameaças e Oportunidades). Para esse levantamento foi aplicada a matriz 

SWOT como ferramenta auxiliar. 

3° Dia - Definição das Estratégias Institucionais da Unidade e Construção do Mapa 

Estratégico: Para organizar as ações futuras e garantir a atuação em todas as áreas que 

envolvem a Missão do Instituto de Biologia, o Grupo de Trabalho definiu a categorização 

dos objetivos estratégicos em Graduação, Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e/ou 

Gestão. Em cada área foram definidos Objetivos Estratégicos que representam as diretrizes 

que devem ser alcançadas para que o Instituto alcance sua Visão. 

4° Dia - Definição Indicadores Estratégicos e Metas / Proposição de Projetos Estratégicos: 

Por fim, para auxiliar o atendimento aos Objetivos Estratégicos, foram detalhados projetos 

específicos. Os projetos representam os esforços temporais empreendidos pelos membros 

da instituição para alcançar a missão da instituição. Por meio da definição de planos de 

ação, cada projeto teve etapas, recursos necessários e responsáveis detalhados para a sua 

execução e acompanhamento.  
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Planejamento Estratégico 

Identidade Organizacional 

Missão 

MISSÃO: 

Gerar e disseminar conhecimento, desenvolvendo atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão nas 

diversas áreas das Ciências Biológicas, valorizando a criatividade e o pensamento crítico, para 

formar profissionais de excelência que respeitem os princípios da ética, da sustentabilidade e que 

atuem no desenvolvimento da sociedade. 

 

 

 

 

Visão 

VISÃO: 

O Instituto de Biologia é liderança nacional e referência internacional em suas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, promotor do desenvolvimento sustentável e comprometido com a sociedade. 

 

 

 

 

 

Princípios e Valores 

Os princípios são teleológicos (fundamentos universais e inamovíveis) e expressam características 

fundamentais (identidade substancial) e/ou identidade forma (Constituição, estatuto, documentos), os 

valores são deontológicos (normativos), refletem os princípios e são intersubjetivos, inter e 

intracomunitários
1
 (SIMÕES, 2020). Valores são princípios colocados em movimento, que servem de 

base para os comportamentos, atitudes e decisões de toda a comunidade universitária na concretização 

da Missão e na busca pela solução desejada (Visão). É o que a instituição considera como virtude e 

mérito organizacional e pessoal, a ser incentivada, preservada
2
. 

 

PRINCÍPIOS: 

 

• Respeito à vida em todas as suas manifestações e aos seus direitos fundamentais - arts. 1 a 5 da 

CF/88. 

                                                      
1
 Simões, M. (2020). Sobre princípios e valores (Texto em discussão). 

2
 Planes Unicamp 2021-2025, página 29 



PLANES IB           Página 7/18 

 

 

 

• Autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial – art. 207 da 

CF/88. 

• Liberdade e pluralismo de ideias – art 206 da CF/88. 

• Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão – art. 207 da CF/88. 

• Conduta ética, observando a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência – art 

37 da CF/88. 

• Educação laica e de excelência como um bem público – art 19 da CF/88. 

 

VALORES: 

1- Respeito e valorização da vida, do ser humano e de seus direitos fundamentais 

2- Acolhimento e respeito à diversidade em todos os seus níveis 

3- Respeito ao meio ambiente, responsabilidade social 

4- Justiça, legalidade 

5- Atenção à ética 

6- Gratuidade do ensino público 

7- Inserção social 

8- Inserção no mercado de trabalho 

9- Agilidade, clareza, visibilidade, competência, flexibilidade diante das especificidades e 

mudanças 

10- Compromisso com a excelência 

11- Inserção internacional 

12- Incentivo a interdisciplinaridade 

13- Autonomia didático-científica e respeito à liberdade intelectual 
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Mapa Estratégico: Objetivos, linha de ação e indicadores 
estratégicos 
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A definição de métricas e indicadores por objetivo estratégico facilita o acompanhamento 

deles e guia a proposição de projetos estratégicos. Essa definição, alinhada ao 

estabelecimento de metas, nos permite acompanhamento, controle da execução e, claro, o 

alcance do resultado explicitado na forma do Objetivo Estratégico. Linhas de ação são o 

detalhamento destes Objetivos Estratégicos conectando-os com seus Indicadores 

Estratégicos, ou seja, é uma temática sob a qual se constituem em dimensões do objetivo 

estratégico3. 

 

Objetivo Estratégico 1: Ampliar o impacto da produção científica 

Linhas de ação: 

1. Criação e implantação de um sistema informatizado para coletar dados das 

publicações e outros indicadores (por exemplo: citações dos artigos, índice H dos 

docentes, menções em outros meios como jornais, rádios e televisão, etc.); 

2. Estratégia para ampla divulgação de pesquisas do Instituto de Biologia junto a meios 

de comunicação; 

3. Definir e implementar um conjunto de medidas para estimular publicações científicas 

de alto impacto, com atenção especial aos docentes que necessitem apoio para 

aumentar sua produção científica; 

4. Estimular uma maior integração da comunidade científica do IB com o restante da 

UNICAMP, com demais centros de pesquisa no Brasil e no exterior e com empresas; 

5. Criar um ambiente de inovação, que permita a criação de novas empresas de base 

tecnológica a partir do conhecimento gerado na Universidade; 

6. Intensificar ações estratégicas que permitam aumentar as publicações científicas 

com envolvimento de alunos de pós-graduação; 

7. Promover a ampla divulgação dos projetos de pesquisa do Instituto nos portais 

institucionais e na mídia externa; 

8. Incentivar colaborações internacionais em projetos de pesquisa, incluindo convênios 

formais e informais. 

 

Indicador Forma de cálculo 

Impacto das publicações 
científicas 

Índice H dos docentes; Número de citações dos artigos; 
Fator de impacto das revistas. 

Impacto econômico da Número de Empresas criadas; Tecnologias licenciadas para 

                                                      
3
 Baseado no texto do Planes Unicamp 2021-2025, item “OBJETIVOS, LINHAS DE AÇÃO E INDICADORES 

ESTRATÉGICOS”, página 32. 
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produção científica na 
sociedade 

empresas; número de patentes. 

Impacto social Entrevistas em jornais, rádios, TVs e outros meios de 
divulgação para a sociedade, métricas de redes sociais e 
vídeos institucionais. 

Inserção dos docentes na 
comunidade científica 

Participação em projetos com outras instituições, nacionais 
e internacionais; Palestras em eventos científicos e/ou de 
divulgação; Publicações com instituições de outros países; 
Editoração de revistas; Organização de eventos; 
Participação ativa em associações e sociedades científicas. 

 

Objetivo Estratégico 2: Promover a valorização das atividades desenvolvidas 

Linhas de ação: 

1. Promover a troca de informações entre os diferentes grupos do Instituto; 

2. Estimular alunos e professores a divulgarem seus trabalhos 

3. Promover a valorização de todas as linhas de pesquisa e extensão do Instituto; 

4. Promover atividades de extensão que permitam que a comunidade interna e externa 

ao IB conheça o trabalho desenvolvido no Instituto. 

 

Indicador Forma de cálculo 

Número de alunos e 
docentes interessados em 
concorrer a premiações 
acadêmicas 

Premiações em eventos acadêmicos e científicos; 
Nomeações e títulos outorgados a pesquisadores do 
Instituto;  

Aumento da criação de 
cursos e palestras  

Número de eventos promovidos pelo Instituto; Número de 
cursos oferecidos pelo Instituto. 

Interesse da Comunidade 
discente nas diferentes 
linhas de pesquisa  

Número de alunos com bolsa de IC, Mestrado e Doutorado. 

Aumento da produtividade 
do instituto 

Quantificação e qualificação de artigos publicados 

 

Objetivo Estratégico 3: Fortalecer a Extensão 

Linhas de ação: 

1. Promover o aumento de ações e atividades de extensão; 

2. Intensificar a curricularização da extensão IB, com envolvimento dos alunos; 
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3. Promover a visibilidade do IB perante a comunidade; 

4. Promover a melhora da vida da comunidade; 

5. Valorizar as atividades e ações de extensão já promovidas pelo Instituto através do 

reconhecimento das atividades em RADs e progressão na carreira. 

 

Indicador Forma de cálculo 

Mapear as atividades de 
extensão que ocorrem no 
IB 

Desenvolver sistema de registro das atividades de extensão 
(intranet) para levantamento de dados e emissão de 
relatórios comparativos; 

Valorização das atividades 
de Extensão 

Número de pedidos de promoção com ênfase nas 
atividades de extensão; Número de docentes concorrendo a 
premiações por atividades de extensão. 

Impacto na comunidade 
externa 

Número de inscritos em cursos de Extensão e Difusão; 
Número de participantes da comunidade externa em 
eventos e palestras abertas ao público. 

 

Objetivo Estratégico 4: Ampliar a infraestrutura de pesquisa multiusuário  

Linhas de ação: 

1. Reestruturação dos Biotérios do IB; 

2. Adequação dos acessos e entornos da Área Experimental da Biologia Vegetal; 

3. Criar espaço físico para Laboratórios Multiusuários; 

4. Otimização dos recursos/utilização dos Equipamentos Multiusuários (EMU); 

5. Ter técnicos de apoio para EMUs e Biotérios; 

6. Distribuição do custo de manutenção entre os utilizadores; 

7. Maior interação e colaboração entre os docentes utilizadores do espaço. 

 

Indicador Forma de cálculo 

Área física de uso 
exclusivo para 
equipamentos multiusuário 
(m²) 

Mapear a área física disponibilizada para equipamentos 
multiusuários. 

Número de servidores 
dedicados para uso 
exclusivo das facilities 
multiusuários 

Mapear número de servidores e contratações de técnicos 
especializados e com dedicação exclusiva das facilities 
multiusuários. 

Número de equipamentos Mapear número de equipamentos multiusuários através de 
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multiusuários 
disponibilizados nas 
facilities 
 

relatórios comparativos ano a ano. 

Verba destinada para a 
manutenção dos 
equipamentos e área física 
multiusuário 

Mapear verba orçamentária destinada para compra e 
manutenção de equipamentos e espaços multiusuários; 
mapear submissão de projetos para editais de fomento, 
internos e externos, voltados para equipamentos 
multiusuários. 

 

Objetivo Estratégico 5: Inovar o currículo da graduação  

Linhas de ação: 

1. Estimular a interação entre departamentos e áreas de ensino nas atividades teóricas 

e práticas e excursões; 

2. Promover maior interação curricular com outras universidades e instituições de 

Ensino e Pesquisa;  

3. Incentivar a criação de disciplinas em inglês e espanhol;  

4. Revisão do currículo para garantir que 10% (dez por cento) do total da carga horária 

curricular estudantil dos cursos de graduação seja composto por atividades de 

extensão; 

5. Atividades de Extensão como parte da matriz curricular dos cursos; 

6. Estimular a criação de disciplinas, na Pós Graduação, voltada para o 

empreendedorismo e Inovação. 

 

Indicador Forma de cálculo 

Créditos do núcleo comum Mapear o número total de créditos do núcleo comum 
(em  disciplinas oferecidas pelo IB e disciplinas de serviço 
oferecidas pelo IQ, IFGW, IG e IMECC) e as devidas 
reduções para adequação às normas preconizadas pela 
Deliberação CEE 154/2017 e pelo Parecer CFBio Nº 
01/201.  

Vetor de extensão em 
disciplinas já existentes do 
currículo 

Mapear as disciplinas que permitiriam a implementação do 
vetor de extensão; Monitorar quais disciplinas pré-existentes 
foram alteradas para implementação do vetor de extensão. 

Disciplinas práticas em 
extensão. 

Mapear a criação de novas disciplinas práticas em 
extensão; Mapear o interesse da comunidade discente por 
tais disciplinas. 
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Objetivo Estratégico 6: Atrair profissionais talentosos  

Linhas de ação: 

1. Aumentar o número de estudantes com potencial de internacionalização nos 

Programas de Pós-graduação do IB; 

2. Atrair pós-doutorandos promissores provenientes de Instituições nacionais e 

internacionais. 

3. Estimular que todos os Programas de Pós-graduação do IB estejam dentro do 

PROEX-CAPES;  

4. Aumentar a intersecção entre os diferentes catálogos dos Programas de Pós-

graduação do IB e de outras unidades afins; 

5. Atrair jovens doutores promissores junto ao quadro de colaboradores dos Programas 

de Pós-graduação do IB. 

 

Indicador Forma de cálculo 

Número de estudantes 
com potencial de 
internacionalização 

Mapear o número de estudantes ingressantes l com 
potencial de internacionalização (CV, proficiência, 
formação); Mapear a proporção de Doutorandos e 
Mestrandos entre os alunos ingressantes. 

PPGs como PROEX-
CAPES 

Mapear a proporção entre PROEX/PROAP entre os 
Programas de Pós-graduação stricto sensu; Mapear a 
proporção de cursos nota 6 ou 7. 

Intersecção entre os 
diferentes catálogos 

Mapear o número de disciplinas não obrigatórias em comum 
entre todos os catálogos dos Programas de Pós-graduação 

Jovens doutores 
promissores como 
colaboradores 

Mapear o número de bolsistas (pós-docs, JPs, etc) 
vinculados como professor colaborador nos Programas de 
Pós-graduação 

 

Objetivo Estratégico 7: Adequar a estrutura física  

Linhas de ação: 

1. Adequar toda a instalação elétrica do Instituto;  

2. Readequação dos edifícios e corredores, bem como as ruas ao entorno do IB, para 

garantir acessibilidade; 

3. Adequação dos edifícios para cumprimento das normas de segurança vigentes; 
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4. Readequação, reforma e construção de espaços físicos para eventos, reuniões, 

aulas, palestras, espaço para organizações estudantis, etc.; 

5. Reforma da Área Administrativa do IB; 

6. Construção de um Anfiteatro para no mínimo 200 pessoas. 

 

Indicador Forma de cálculo 

Mapeamento das 
necessidades de reformas, 
adequações e construções 
de edifícios e acessos 

Mapear os edifícios e acessos que precisam ou não de 
intervenção para planejamento do uso da verba. 

Relação entre Edifícios e 
acessos que precisam de 
reformas, adequações e 
construções  

Edifícios e acessos já reformados, adequados e construídos 
em relação às necessidades mapeadas inicialmente. 
 

 

Objetivo Estratégico 8: Aumentar a captação de recursos  

Linhas de ação: 

1. Desenvolver estratégias  para intensificar entrada de recursos por diferentes tipos de 

projetos que revertem em RTI e AIU, dentre outros; 

2. Promover a ampla captação de recursos de diversas instituições de fomento à 

pesquisa, ensino e extensão nacionais e internacionais; 

3. Estudar a possibilidade de criar uma linha de produtos do Instituto cujas vendas 

possam reverter em recursos para o IB; 

4. Divulgar o portal de prestação de serviços do IB. 

 

Indicador Forma de cálculo 

Manter um monitoramento 
da entrada de recursos 
financeiros para o IB 

Número de projetos de diferentes categorias e valor total de 
verbas angariadas por esses projetos ao longo dos anos  

Monitorar editais nacionais 
e internacionais diversos 
que possam ser pleiteados 
pela comunidade científica 
do IB. 

Número de submissões por docentes, alunos e 
pesquisadores do IB 

Monitorar as áreas de 
prestação de serviços do 
IB 

Mapear a procura por serviços prestados pelo IB; 
Quantificar o investimento em função da procura pelos 
serviços prestados.  
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Objetivo Estratégico 9: Acompanhar egressos  

Linhas de ação: 

1. Obter informações dos egressos do Instituto (Graduação e Pós-graduação); 

2. Promover a interação entre egressos e a comunidade em atividade do Instituto; 

3. Interação com Instituições que possuam monitoramento ativo de egressos; 

4. Desenvolvimento de um sistema para atualização e divulgação dos dados obtidos; 

5. Realizar o 1º Encontro dos Egressos do Instituto. 

 

Indicador Forma de cálculo 

Cadastro dos egressos dos 
cursos de graduação e 
pós-graduação do IB 

Mapeamento do número total de egressos cadastrados em 
comparação ao número total de egressos dos cursos. 

 

Objetivo Estratégico 10: Fortalecer a Internacionalização  

Linhas de ação: 

1. Atrair alunos, jovens pesquisadores e professores do exterior para o Instituto;  

2. Promover o oferecimento de disciplinas em inglês e/ou espanhol na graduação e 

principalmente na pós-graduação; 

3. Busca ativa por oportunidades de fomento e/ou bolsas de agências internacionais; 

4. Incentivar a formalização de parcerias com universidades e instituições de pesquisa 

internacionais; 

5. Promover o intercâmbio internacional de servidores docentes e não docentes; 

6. Incentivar a participação de pesquisadores e docentes em editoria científica de 

periódicos internacionais; 

7. Participação em associações e sociedades científicas internacionais; 

8. Participação em instituições internacionais de fomento à pesquisa, ensino e 

extensão; 

9. Fortalecer e ampliar o escritório de relações internacionais do IB.  

 

Indicador Forma de cálculo 

Número de pesquisadores 
estrangeiros 

Mapeamento dos pesquisadores estrangeiros vinculados a 
programas de Pós-doutorado, Pesquisador Visitante, 
Professor/Pesquisador Colaborador. 
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Número de alunos 
estrangeiros 

Mapeamento dos alunos estrangeiros na Graduação e na 
Pós-graduação do IB. 

Convênios Internacionais Mapeamento dos convênios e colaborações  internacionais 
(formais e informais) firmados por docentes do IB. 

Financiamento 
internacional 

Levantamento dos financiamentos internacionais angariados 
por docentes do IB. 

Produção científica Mapear o número de artigos publicados internacionalmente; 
Mapear número de artigos redigidos em parceria com 
pesquisadores internacionais. 

 

Objetivo Estratégico 11: Otimizar os Recursos Humanos  

Linhas de ação: 

1. Promover a melhoria na qualidade dos serviços ofertados; 

2. Promover a capacitação e condições de desenvolvimento das competências dos 

servidores contratados; 

3. Promover o planejamento da força de trabalho, com critérios uniformes e adequados 

para cada serviço prestado pelo Instituto; 

4. Mapear as necessidades de reposição de vagas; 

5. Modernização da estrutura organizacional frente aos modelos de gestão atuais; 

6. Desenvolver estratégias para garantir a qualidade de vida dos servidores. 

 

Indicador Forma de cálculo 

Avaliação da satisfação 
dos clientes das áreas 

Porcentagem de satisfação no prazo de atendimento e 
qualidade do serviço; Questionário aos principais usuários 
do serviço. 

Auto-avaliação dos 
servidores sobre a carga 
de trabalho 

Porcentagem de servidores que consideram sua carga de 
trabalho adequada (formulário aos servidores/total de 
servidores do Instituto). 

Avaliação das chefias 
quanto à qualificação dos 
servidores para execução 
dos processos da área 

Total de servidores considerados qualificados na área/total 
de servidores da área (formulário às chefias sobre a 
qualificação dos servidores para execução dos processos 
da área). 

Auto-avaliação dos 
servidores sobre sua 
qualificação para execução 
dos processos da área 

Total de servidores considerados qualificados/pelo total de 
servidores (formulário aos próprios servidores sobre a sua 
qualificação para execução dos processos da área). 

Porcentagem de gestores 
com treinamento em 

Total de gestores com treinamento em gestão colaborativa e 
por competências/total de gestores. 
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gestão colaborativa e por 
competências 

Porcentagem Dimensão da 
Força de Trabalho (DFT) 
por área/departamento 

Dimensão da Força de Trabalho (DFT) por 
área/departamento 

Porcentagem DFT por 
função 

DFT por função 

Equipe 

Docentes: 

André Victor Lucci Freitas, Diretor 

Everardo Magalhães Carneiro, Diretor Associado 

Alessandro dos Santos Farias 

Cristina Pontes Vicente 

Fernanda Ramos Gadelha  

Flavio Antonio Maës dos Santos 

Helena Cristina de Lima Barbosa  

Juliana Lischka Sampaio Mayer 

Luis Felipe de Toledo R. Pereira 

Marcelo Alves da Silva Mori 

Marcelo Brocchi 

Marcelo Menossi Teixeira 

Maria Andréia Delbin 

Silvio Roberto Consonni 

 

Servidores não-docentes: 

Andrea Cristina Tavares F. Godoy 
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Beatriz Silva de Toledo 

Bruno Gomes Ximenes 

Eduardo Baptista Bueno 

Fernando Costa Benedito Piveta 

José Raimundo Ribeiro dos Reis 

Liz de Carvalho Freitas Burger 

Michela Borges 

Raquel Gomes Hatamoto 

Valéria Ribeiro Geremias 

 

Representante discente: 

Jennifer Wellen Silva Siqueira 
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