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WS02-P6: DINÂMICA
PREMISSAS PARA O PE - VALIDAÇÃO

OBJETIVOS PARA O G40
Refletir sobre os textos produzidos sobre a Missão, Visão e
Valores, na comparação com a atual redação oficial.
Justificar os motivos, caso julgue ser necessário alterar a redação
dos atuais direcionadores oficiais Missão, Visão e Valores da
UFAM.
Definir se julga importante ampliar os direcionadores para a
proposta de:
Princípios Essenciais da UFAM
O Negócio da UFAM
A Missão da UFAM
A Visão Estratégica da UFAM
Os Valores da UFAM
Competências da UFAM
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REQUERIMENTOS E
REGRAS
 O trabalho é individual.
 Cada integrante do G40 deverá refletir e produzir um texto que
justifique seu entender em mudar ou não a atual redação da Missão
e Visão da UFAM.
 Deverá indicar e justificar se é conveniente incluir outros
direcionadores.
 Apor os textos em papel em branco, indicando o nome do
participante.
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 Tempo para trabalho = 120 minutos

REDAÇÃO UFAM
MUDANÇAS
Missão:

Cultivar o saber em todas as áreas do conhecimento,
alicerçada pelo ensino, pesquisa e extensão, contribuindo
decisivamente para a formação de cidadãos e o
desenvolvimento da Amazônia.
Visão:
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Ser reconhecida por sua dinamicidade e qualidade, na
prestação de serviços educacionais do ensino superior, na
produção
cientifica
e
na
contribuição
para
o
desenvolvimento da Amazônia buscando, de forma contínua,
ter em seu corpo social servidores públicos capacitados,
valorizados e comprometidos com a missão institucional.

REDAÇÃO OFICIAL UFAM
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Missão
Cultivar o saber em todas as áreas do conhecimento
por meio do ensino, da pesquisa e da extensão,
contribuindo para a formação de cidadãos e para o
desenvolvimento da Amazônia.
Visão
•
Reconhecimento pela excelência alcançada no
ensino público, na produção científica e na
contribuição para o desenvolvimento social;
•
Servidores capacitados, valorizados e
comprometidos com a Missão;
•
Infraestrutura adequada para a missão;
•
Gerenciamento eficaz apoiado por informação dos
processos administrativos, acadêmicos e técnicos.
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VAMOS TRABALHAR

