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Missão: Construir e compartilhar saberes e práticas  de forma 
inovadora, com qualidade, nas ações de ensino, pesquisa e 
extensão , contribuindo com o  desenvolvimento sustentável da 
Região  Amazônica.

Visão: Ser referência em educação superior e inovação 
tecnológica na Região Amazônica, fomentando o 
desenvolvimento sustentável e a integração social. 

Contribuir com o avanço científico e 
tecnológico para o desenvolvimento 
sustentável da região amazônica.

Promover formação cidadã e 
profissional para fomentar a integração 
com a sociedade. 

Impulsionar a gestão universitária 
democrática por meio das ações de 
ensino, pesquisa e extensão.

Aprimorar as políticas de acessibilidade 
e inclusão social.

Implementar políticas de avaliação dos 
cursos de graduação e pós-graduação.

Implementar  políticas de atualização 
curricular.

Fortalecer os programas de 
pós-graduação.

Fortalecer a assistência estudantil e proporcionar 
condições de permanência aos discentes na 
Universidade.

Estimular a participação de técnicos 
administrativos em programas de 
pós-graduação.

Incentivar a pesquisa científica e a 
inovação tecnológica.

Impulsionar a extensão universitária para o 
desenvolvimento sustentável da Região 
Amazônica.

Promover a internacionalização e a 
cooperação Interinstitucional.
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Ensino Extensão e Assistência Estudantil Pesquisa, Pós-graduação e Inovação

Criar e implementar políticas 
de captação de recursos.

Implementar mecanismos 
e práticas de governança 
pública a partir do 
planejamento integrado.

Orçamentário e Financeiro Pessoas Fortalecer a governança de T.I.

 TI
Gestão

 Interinstitucionais

Priorizar ações de infraestrutura de acordo 
com o planejamento estratégico.

 Infraestrutura

Valores Institucionais: Ética, Democratização, Inovação, Sustentabilidade, Inclusão, Integração e Autonomia.

Promover o uso de tecnologias e 
metodologias inovadoras no processo 
de ensino-aprendizagem.

Otimizar o uso de espaços, materiais e 
equipamentos para elevar a qualidade 
do ensino.

Promover a integração da 
universidade com a sociedade.

Incentivar intercâmbio e mobilidade 
acadêmica.

Consolidar as ações de ensino, pesquisa e 
extensão contextualizadas às realidades locais.

Estabelecer mecanismos para a efetivação da 
autonomia acadêmica, administrativa e financeira.

Campi

Institucionalizar e 
fortalecer políticas e 
práticas de gestão de 
pessoas.
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Adequar a estrutura 
organizacional da 
Universidade.

Implementar ações 
inovadoras de gestão 
de pessoas.

Implantar políticas de 
economicidade e otimização 
no uso dos recursos.

Priorizar a alocação de 
recursos por meio de 
iniciativas estratégicas.

Fortalecer ações de planejamento, com 

vistas à definição da política de 
infraestrutura.


