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MISSÃO: Produzir, promover e estimular a pesquisa científica de excelência e o 

estudo crítico avançado nos domínios da linguagem, formando 

profissionais devidamente qualificados para o exercício plural do 

magistério, da pesquisa acadêmico-científica e das demais atividades 

relacionadas com a linguagem e com as literaturas. Atuar nas esferas 

competentes através de pesquisas, publicações e intervenções inovadoras, 

visando o contínuo trabalho com a linguagem e o desenvolvimento da 

sociedade brasileira.  

 

VISÃO: O IEL é uma instituição universitária de caráter público e gratuito, que 

realiza formação nos níveis de graduação e pós-graduação, reconhecido, no 

Brasil e no exterior, como referência nos âmbitos do ensino e pesquisa e 

das publicações nos domínios dos estudos da linguagem e das literaturas. 

Como tal, atua na promoção de ações de extensão, articulando ensino e 

pesquisa. Exerce liderança em questões de linguagem junto à Universidade 

e junto à sociedade.  

 

 

PRINCÍPIOS GERAIS: 

 
I - Comprometimento com a sociedade; 

II - Combate aos preconceitos e discriminações, especialmente linguísticos e 

culturais; 

III - Valorização e preservação do patrimônio linguístico e literário e da memória 

cultural, em especial as transcorridas no território brasileiro; 

IV - Valorização da colaboração técnico-científica, literária, cultural e pedagógica 

com todas as Unidades da Unicamp; 

V - Valorização da cooperação acadêmico-científica com entidades públicas e/ou 

privadas, nacionais e/ou internacionais de objetivos afins. 
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LLIINNHHAA  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA  11   ––   EENNSSIINNOO  

 

1.1. GRADUAÇÃO 
 

O planejamento estratégico do ensino de Graduação no IEL se encontra estruturado nas 

seguintes áreas: 

a) Programas curriculares; 

b) Recursos técnico-didáticos; 

c) Ensino, pesquisa e extensão; 

d) Quadro funcional e 

e) Espaço físico. 

 

Cada uma dessas áreas apresenta um ou mais objetivos específicos, articulados com a 

missão e a visão do ensino de Graduação. 

a) PROGRAMAS CURRICULARES 

OBJETIVO: Garantir o pleno oferecimento das disciplinas obrigatórias e eletivas 

necessárias à integralização curricular dos alunos, bem como promover 

uma avaliação constante dos currículos atualmente em vigor. 

Ação 1: Atuar junto às instâncias competentes para garantir a contratação de novos 

docentes, visando atender à crescente demanda provocada pela necessidade de 

abertura de novas disciplinas sob responsabilidade dos Departamentos. 

Ação 2: Discutir e definir os objetivos das disciplinas de estágio oferecidas pelos 

Departamentos, bem como oferecer condições materiais e técnico-didáticas 

para que os docentes possam orientar as práticas desenvolvidas pelos 

estagiários. 

Ação 3: Realizar seminários para discutir a eficiência das grades curriculares em 

andamento, consolidando os aspectos que vêm funcionando adequadamente e 

alterando aqueles que vêm se mostrando problemáticos. 

Ação 4: Promover atividades que adequem a formação acadêmica às demandas 

profissionais para além da licenciatura e da pós-graduação. 

Ação 5: Consolidar a implantação da nova habilitação em Português L2/LE no curso de 

Letras (diurno e noturno). 

Ação 6: Incentivar os alunos e professores a atuarem de forma mais efetiva nos 

processos de avaliação anuais dos cursos de Graduação. 

Ação 7: Promover o diálogo entre docentes nos planos intra e interdepartamental, no 

intuito de garantir que as diferentes disciplinas tenham conteúdos articulados 

e/ou complementares e contribuam para a coerência programática das grades 

curriculares. 

Ação 8: Organizar um sistema de dados para acompanhamento da vida acadêmica e 

profissional desde o ingresso até a inserção do mercado de trabalho, que 

oriente as disciplinas eventuais das grades curriculares dos cursos de 

Graduação. 
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Ação 9: Ampliar o oferecimento de disciplinas eletivas, em particular nas sub-áreas que 

contam com poucos créditos no conjunto das disciplinas obrigatórias de cada 

curso. 

b) RECURSOS TÉCNICO-DIDÁTICOS 

OBJETIVO: Ampliar e manter os recursos para o adequado desenvolvimento de 

atividades previstas no conteúdo das disciplinas, em especial daquelas 

que requeiram, na execução das aulas, a ampla utilização de 

computadores e aparelhos de áudio e vídeo, acesso a softwares, ampla 

disponibilidade bibliográfica e apoio de monitores. 

Ação 1: Elaborar projetos de financiamento voltados à atualização e manutenção do 

parque de equipamentos usado por alunos e docentes. 

Ação 2: Garantir que haja mecanismos para que todos os alunos tenham acesso às 

referências bibliográficas essenciais ao cumprimento do programa das 

disciplinas. 

Ação 3: Atuar junto à PRG e à PRPG para ampliar o número de bolsistas PAD e PED 

destinados ao IEL. 

Ação 4: Incentivar a atuação de bolsistas PAD e PED em disciplinas oferecidas nos 

cursos, bem como aperfeiçoar os mecanismos de atendimento em horários 

extraclasse, em especial para os alunos matriculados no período noturno. 

Ação 5: Garantir a continuidade de acesso à internet sem fio, de alta velocidade, em 

todos os espaços do Instituto, maximizando a eficiência no emprego de novas 

tecnologias de acesso em rede a materiais de ensino e outros instrumentos.  

c) ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

OBJETIVO: Articular as atividades desenvolvidas pelos alunos de graduação com 

programas avançados de pesquisa, extensão e cooperação 

interinstitucional. 

Ação 1: Estreitar as relações entre Graduação e Pós-graduação, incentivando o 

desenvolvimento de projetos que valorizem a participação conjunta de alunos 

dos dois níveis. 

Ação 2: Promover o acesso dos alunos aos Grupos e Centros de Pesquisa alocados no 

IEL. 

Ação 3: Incentivar os alunos com destacado desempenho acadêmico a desenvolver 

projetos e solicitar financiamento para atividades de iniciação científica e/ou 

iniciação à docência. 

Ação 4: Promover a divulgação de pesquisas concluídas ou em andamento no âmbito da 

Graduação, por meio da realização de eventos (seminários, workshops, 

simpósios etc.) e a publicação de artigos em meio impresso e/ou digital. 

Ação 5: Realizar esforços para incentivar a participação de alunos em eventos 

acadêmico-científicos fora da Unicamp e garantir os recursos para tanto. 
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Ação 6: Integrar atividades da Extensão ao currículo dos cursos de Graduação, por meio 

de projetos articulados entre as duas partes. 

Ação 7: Promover o intercâmbio de alunos, em nível nacional e internacional, por meio 

de acordos de cooperação acadêmico-científica com renomadas instituições de 

ensino superior. 

Ação 8: Despender esforços para garantir a continuidade da oferta de cursos de línguas 

estrangeiras e de português como segunda língua para os alunos de  Graduação. 

Ação 9: Despender esforços para garantir a presença de intérpretes de Língua Brasileira 

de Sinais – LIBRAS – nas disciplinas e eventos do IEL em que haja a 

participação de surdos. 

Ação 10: Criar condições para que os alunos interajam com profissionais atuantes em 

sua área de formação, por meio de práticas de estágio, palestras, atividades de 

treinamento, visitas programadas a empresas e outros ambientes de trabalho. 

Ação 11: Criar um website exclusivo dos cursos de Graduação do IEL, com 

informações constantemente atualizadas sobre projetos de pesquisa em 

andamento, eventos científicos, fontes de financiamento, programas de 

intercâmbio e atividades integradas à Extensão. 

Ação 12: Atuar junto a instâncias da PRG na implementação de políticas de valorização 

e incentivo pela atuação do docente na Graduação.  

Ação 13: Continuar implementando estratégias para diminuir a evasão de alunos.  

Ação 14: Estimular os alunos de Graduação que participaram de intercâmbios a 

relatarem sua experiência em universidades estrangeiras para o corpo docente 

e discente do Instituto. 

 

d) QUADRO FUNCIONAL E EQUIPAMENTOS 

OBJETIVO: Manter o quadro funcional otimizado da Secretaria de Graduação, 

visando à eficiência no atendimento a professores, alunos e funcionários.  

Ação 1: Continuar apoiando a participação dos funcionários da Secretaria em cursos de 

formação contínua na sua área de atuação. 

Ação 2: Manter atualizado o parque de equipamentos (computadores, impressoras com 

recurso de fotocópias ou scanner) da Secretaria de Graduação, bem como 

manter mobiliário adequado. 

Ação 3: Garantir a qualidade da infraestrutura e de equipamentos necessários para o 

bom funcionamento da Coordenaria e Secretaria de Graduação.  

 

e) ESPAÇO FÍSICO 

OBJETIVO: Continuar garantindo as condições de conforto e segurança física de 

professores, alunos e funcionários na realização das atividades 

necessárias ao adequado funcionamento dos cursos.  
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Ação 1: Cobrar uma atuação efetiva e constante da Prefeitura do Campus, no sentido de 

garantir a segurança física de alunos, professores e funcionários nas 

dependências do IEL, em especial no período noturno. 

Ação 2: Acompanhar a conclusão da reforma já prevista para a sala destinada aos 

Coordenadores de Graduação, o que inclui a sala coletiva destinada 

prioritariamente à realização de defesas de monografia dos alunos concluintes 

ou reuniões de trabalhos pertinentes à área.  

Ação 3: Zelar pela manutenção dos equipamentos e mobiliários dos laboratórios e das 

salas de aula.  
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1.2. PÓS-GRADUAÇÃO 
 

 

OBJETIVO 1: Garantir a excelência das atividades de ensino e pesquisa dos 

Programas de Pós-graduação mantidos pelo Instituto (Linguística, 

Linguística Aplicada, Teoria e História Literária e Divulgação 

Científica e Cultural). 

 

Ação 1: Fazer gestões junto à Reitoria e Agências de Fomento no sentido de garantir 

um repasse de verbas para bolsas e auxílios compatível com o nível de 

excelência alcançado pelos nossos Programas de Pós-Graduação. 

 

Ação 2: Estimular qualificação em nível de pós-doutorado para todos os docentes dos 

Programas, por meio da divulgação de  editais e oportunidades, com o apoio 

da Secretaria de Pesquisa e Projetos. 

 

Ação 3: Articular de forma eficaz as Coordenações dos Programas e as Pró-reitorias de 

Pós-Graduação e de Pesquisa para garantir uma presença efetiva do Instituto (e 

da Unicamp) junto às agências estaduais e nacionais de fomento. 

 

Ação 4: Estimular o fluxo de recém-doutores e pós-doutores nos programas de pós-

graduação do IEL. 

 

Ação 5: Manter um diálogo efetivo com os representantes de área junto à CAPES, 

CNPq, FAPESP e junto aos Presidentes e Diretores das associações nacionais 

da área. 

 

 

OBJETIVO 2:  Instituir o Programa de Doutoramento em Divulgação Científica e 

Cultural em parceria com o Laboratório de Estudos Avançados em 

Jornalismo, do Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade 

(LABJOR/Nudecri) da Unicamp. 

 

Ação 1:  Formular e apresentar o projeto de Doutorado do Programa de Divulgação 

Científica e Cultural junto às instâncias da Unicamp e da CAPES. 

 

Ação 2:  Aperfeiçoar a integração de alunos e docentes do Programa de Divulgação 

Científica e Cultural com os demais Programas do IEL, por meio de atividades 

conjuntas de ensino, pesquisa e extensão. 

 

 

OBJETIVO 3: Incrementar os convênios com Programas de Pós-graduação nacionais 

e internacionais e mais programas de intercâmbio de alunos e docentes. 

 

Ação 1: Captar informações pertinentes e atualizadas e divulgá-las ao corpo docente e 

discente. 

 

Ação 2:  Incentivar a vinda, por períodos mais extensos, de professores e pesquisadores 

de reconhecido mérito de outras instituições nacionais e estrangeiras, 
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ministrando cursos, minicursos ou palestras ad hoc, e dando atendimento aos 

alunos em relação a pesquisas por eles desenvolvidas. 

 

Ação 3: Promover, incentivar e apoiar a participação dos docentes em atividades de 

pesquisa e ensino em Programas de Pós-graduação estrangeiros criando as 

condições institucionais para isso.  

 

 

OBJETIVO 4: Consolidar o Setor de Dados Acadêmicos, enquanto responsável pela 

inserção, tratamento e disponibilização de todos os dados de produção 

acadêmica gerada pelos docentes, dando apoio aos seus orientandos. 

 

Ação 1: Destacar, no Organograma do IEL, a célula do Setor de Dados Acadêmicos, 

reconhecendo, em sua estrutura funcional, três funcionários PAEPE (perfil de 

nível médio). 

 

 

OBJETIVO 5: Dar maior visibilidade nacional e internacional aos Programas de Pós-

graduação e às pesquisas realizadas no IEL. 

 

Ação 1: Manter atualizada a página da Pós-graduação, contemplando a inclusão das 

principais informações também em inglês, espanhol e francês, através de um 

serviço especializado para esse fim. 

 

Ação 2: Apoiar iniciativas de divulgação da produção discente por meio de 

seminários, como o Seminário de Teses em Andamento-SETA, e 

publicações, divulgando chamadas e editais pelas listas de e-mail do IEL. 

 

 

OBJETIVO 6: Integrar os alunos de pós-graduação nas atividades acadêmicas do 

Instituto, em especial nos eventos organizados pelos Programas de Pós-

graduação, fortalecendo, igualmente, sua presença e representatividade 

nas diversas Comissões do IEL. 

Ação 1: Manter a ampla divulgação das atividades realizadas no âmbito do Instituto. 

Ação 2: Realizar uma campanha de conscientização entre os alunos, particularmente em 

seus primeiros meses na Pós-graduação, a respeito da importância da 

participação na vida universitária para o trabalho científico de excelência. 
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1.3. EXTENSÃO, ASSUNTOS COMUNITÁRIOS E 

RESPONSABILIDADE SOCIAL 
 

 

OBJETIVO 1:  Continuar buscando uma maior conscientização acerca da importância, 

do papel, do potencial e dos limites das atividades da Extensão na 

Unidade. 

 

Ação 1: Promover dentro do Instituto, por meio de ações concretas e discussões que 

essas demandem, a consciência da abrangência e limites das atividades de 

Extensão, segundo as atuais normas do CONEX.  

 

Ação 2: Aumentar as chamadas para cursos,  observando os prazos de tramitação dos 

documentos nas instâncias, a fim de estimular a reflexão sobre o potencial de 

atuação dos integrantes (docentes, discentes, funcionários) nas atividades de 

Extensão.  

  

Ação 3: Construir um website próprio para divulgar os eventos locais, com prioridade 

para os links que disponibilizem as informações sobre:  

a) Como organizar um evento no IEL: disponibilizar informações sobre 

procedimentos “passo a passo”, formulários, a abrangência da Secretaria 

de Extensão e as opções de apoio alternativo.  

b) Agenda semanal e mensal de cursos e eventos, com anúncio das 

atividades previstas. 

 

Ação 4: Estabelecer procedimentos de registro das demandas de particulares, escolas, 

empresas ou órgãos públicos por cursos e outras atividades de extensão, via 

site do IEL, da Extecamp, e-mail ou telefone. 

 

Ação 5: Promover ágil divulgação das demandas entre os potenciais interessados.  

 

Ação 6: Elaborar medidas efetivas de divulgação dos eventos, cursos e convênios 

tratados pela Secretaria de Extensão.  

 

 

OBJETIVO 2: Integrar as atividades da Extensão no Instituto e na Unicamp. 

 

Ação 1:  Promover a integração plena entre a Secretaria de Extensão e as Secretarias 

de Graduação e Pós-graduação do IEL, a fim de intensificar as atividades em 

comum, como estágios, estímulo à oferta de cursos com participação de pós-

graduandos, convênios, atividades comunitárias e similares. 

 

Ação 2: Promover a integração entre a Secretaria de Extensão e a Secretaria de 

Pesquisa e Projetos, bem como os setores operacionais do IEL, a fim de 

otimizar a execução das atividades em comum. 

 

Ação 3: Aprimorar a comunicação entre a Secretaria de Extensão e as instâncias 

responsáveis pela regulação e implantação de convênios na Unicamp, como a 

Câmara de Convênios-Reitoria, a VRERI, a PREAC e demais órgãos, para 
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aprimorar a tramitação dos processos, em especial os de natureza 

internacional. 

 

Ação 4: Promover um maior diálogo, visando a projetos de programas em comum, 

entre a Secretaria de Extensão e os meios de divulgação de eventos de que a 

Unicamp dispõe (Rádio e TV Universitária, Jornal da Unicamp e Assessoria de 

Imprensa). 

 

 

OBJETIVO 3: Prover a internacionalização das atividades de Extensão. 

 

Ação 1:  Pesquisar e divulgar constantemente possibilidades de acordos e convênios 

internacionais envolvendo os membros da comunidade interna.  

 

Ação 2: Pesquisar e divulgar constantemente oportunidades de financiamento de 

cursos, eventos e convênios com instituições internacionais.  

 

Ação 3: Estimular a participação de professores e pesquisadores de instituições 

internacionais em cursos de extensão.  

 

Ação 4:  Desenvolver estratégias de divulgação das atividades de Extensão junto a um 

público internacional, formando listas de e-mails ou realizando cadastros em 

sistemas internacionais especializados. 

 

Ação 5: Oferecer oportunidades para que a equipe da Extensão possa atingir níveis de 

proficiência em língua estrangeira, com prioridade ao inglês, suficientes para o 

atendimento de docentes e público estrangeiro.  

 

 

OBJETIVO 4: Otimizar a infraestrutura das condições de trabalho, atendimento a 

professores e público em geral. 

 

Ação 1:  Melhorar o desempenho da equipe da Extensão. 

 

Ação 2: Elaborar projetos visando à participação de estagiários e bolsistas SAE nas 

diversas atividades da Extensão. 

 

Ação 3:  Avaliar periodicamente os resultados financeiros das atividades de Extensão, 

bem como o retorno em termos de benefícios (receitas e despesas) com itens de 

manutenção da Secretaria.  

 

 

OBJETIVO 5: Fomentar a produção de material e instituir um processo de avaliação da 

Extensão em geral.  

 

Ação 1: Estimular a produção de material didático de qualidade (impresso e 

multimídia) específico para os cursos, eventos, convênios e ações afins 

realizadas pela Extensão. 
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Ação 2:  Estimular o planejamento e oferecimento de cursos on-line e de extensão 

corporativa. 

 

Ação 3: Elaborar e promover estratégias de avaliação das atividades de Extensão, 

incluindo o material, a equipe, bem como os professores e os alunos, em 

busca da sua melhoria contínua.  
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LLIINNHHAA  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA  22  ––   PPEESSQQUUIISSAA 

 

OBJETIVO 1: Apoiar o planejamento e a execução de projetos de pesquisa.  

 

Ação 1: Manter recursos humanos e materiais adequados ao efetivo apoio a todas as 

etapas dos projetos de pesquisa da comunidade acadêmica. 

 

Ação 2: Manter a ampla divulgação de quaisquer editais das agências de fomento 

nacionais e internacionais de possível interesse para a comunidade acadêmica e 

dar apoio a todas as etapas do processo de elaboração, submissão e execução 

de propostas pelos interessados. 

 

Ação 3: Consolidar, manter atualizado e informatizar o atual banco de dados sobre 

pesquisadores e pesquisas em andamento, em colaboração com os setores de 

Dados Acadêmicos e da Informática. 

 

Ação 4: Manter a capacitação dos funcionários para oferecer atendimento aos usuários 

em projetos de cunho nacional e internacional, com treinamentos constantes 

não só em aperfeiçoamento profissional mas também em cursos de língua 

estrangeira. 

 

 

OBJETIVO 2: Garantir infraestrutura adequada aos interesses de pesquisa do Instituto. 

 

Ação 1: Responder institucionalmente, em colaboração com os demais setores 

interessados, aos editais das agências de fomento que ofereçam recursos para 

a aquisição de equipamentos multiusuários e/ou a criação de condições para a 

sua instalação e manutenção. 

 

Ação 2: Responder institucionalmente, em colaboração com os demais setores 

interessados, aos editais das agências de fomento que ofereçam recursos para 

a aquisição de material bibliográfico e/ou acervos documentais. 

 

Ação 3: Estimular a submissão às agências de fomento de projetos de pesquisa de 

grande porte por docentes ou grupos de pesquisa interessados em montar 

acervos e/ou laboratórios, oferecendo: (1) a contrapartida necessária à 

captação dos recursos buscados e (2) os recursos humanos necessários à sua 

gestão. 

 

Ação 4: Colaborar com a Coordenação de Biblioteca nas sugestões junto à 

Administração Superior voltadas para a ampliação do acervo de periódicos 

impressos e eletrônicos de interesse para os pesquisadores do Instituto. 

 

Ação 5: Manter o parque de informática da Secretaria de Pesquisa e Projetos atualizado. 
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OBJETIVO 3: Dar visibilidade na Universidade, no Brasil e no exterior, às pesquisas 

realizadas no Instituto. 

 

Ação 1: Incentivar e facilitar a criação e/ou consolidação dos Centros Internos de 

Pesquisa, a fim de fomentar a colaboração entre os Departamentos do 

Instituto e/ou entre esse e outras Unidades da Unicamp. 

 

Ação 2: Elaborar em colaboração com a Informática uma nova versão do “website 

Pesquisa” em outros idiomas, tais como o inglês e o espanhol. 

 

Ação 3: Colaborar com os demais setores interessados para que todos os Departamentos 

e Centros de Pesquisas do Instituto tenham meios de divulgação on-line do seu 

trabalho em website próprio. 

 

Ação 4: Incentivar e facilitar, em colaboração com os demais setores interessados, 

iniciativas de intercâmbio de docentes ou grupos de pesquisa com centros de 

excelência nacionais e internacionais. 

 

Ação 5: Incentivar e facilitar, em colaboração com os demais setores interessados, 

iniciativas que visem a pôr resultados de pesquisas realizadas no Instituto a 

serviço da comunidade externa. 

 

Ação 6: Estimular a resposta a editais das agências de fomento que promovam visitas 

de médio e longo prazo de pesquisadores seniores estrangeiros. 

 

Ação 7: Estimular a submissão às agências de fomento de pedidos de bolsa de pós-

doutorado para pesquisadores juniores estrangeiros interessados em estagiar no 

Brasil (pós-doutorandos, jovens talentos etc.). 

 

Ação 8: Viabilizar, em colaboração com a Informática, a transmissão via web de 

eventos de grande porte realizados no Instituto, contando com a estrutura 

disponível da Sala de Videoconferências do Centro Cultural. 

 

Ação 9: Estimular permanentemente e oferecer apoio à publicação no exterior pela 

comunidade acadêmica local. 

 

 

OBJETIVO 4: Colaborar com o Setor de Publicações a fim de manter uma política de 

publicações impressas e eletrônicas nas áreas de atuação do Instituto. 

 

Ação 1: Apoiar iniciativas de publicação dos Centros de Pesquisa do Instituto e garantir 

a sua divulgação on-line. 

 

Ação 2: No caso das publicações ainda não-indexadas (CEL, RM, PHAOS e LIAMES), 

realizadas através do setor de Publicações, estimular e apoiar a sua indexação 

em bases de dados e indicadores de qualidade nacionais e internacionais. 

 

Ação 3: Dar apoio à busca de recursos externos para o financiamento das publicações 

regulares do Instituto. 
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2.1. BIBLIOTECA 

 
 

TEMA I - DESENVOLVIMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DO ACERVO 

BIBLIOGRÁFICO E DE OUTROS RECURSOS INFORMACIONAIS 
 

OBJETIVO 1: Estabelecer uma política de desenvolvimento de coleções que 

contemple a política de seleção, aquisição, preservação, manutenção e 

desbastamento. 

 

Ação 1: Envidar esforços para a implementação do módulo de Aquisição do software 

Sophia (sistema corporativo de Gerenciamento de Bibliotecas vigente no 

SBU), de forma a gerenciar um sistema de recebimento de pedidos de compra, 

registro de solicitações, para avaliação, previsão da data de aquisição e resposta 

aos solicitantes. 

 

Ação 2: Manter o exame sistemático das bibliografias dos cursos de graduação e pós-

graduação para ampliar o acervo. 

 

Ação 3: Manter a aquisição  de materiais bibliográficos relacionados às linhas de 

pesquisa e ensino do Instituto. 

 

Ação 4: Organizar a participação efetiva dos docentes na elaboração das listas de 

compras de livros, em especial quando das chamadas nos editais do Projeto 

FapLivros. 

 

Ação 5: Implementar a aquisição de e-books, base de dados e periódicos eletrônicos. 

 

Ação 6: Orientar os alunos de pós-graduação na compra de livros com saldo de Reserva 

Técnica das agências de fomento, em integração com a Secretaria de Pesquisa 

e Projetos (SPP). 

 

Ação 7: Manter um programa contínuo e otimizado de conservação, preservação e 

desbastamento dos materiais bibliográficos. 

 

Ação 8: Estabelecer a rotina de higienização do acervo, tanto circulante como não-

circulante. 

 

Ação 9: Manter a avaliação da coleção de periódicos visando a renovação das 

assinaturas e a realização de novas assinaturas. 

 

Ação 10: Manter a completeza nas coleções de periódicos assinados e/ou recebidos por 

intercâmbio, em integração com a Seção de Publicações. 

 

Ação 11: Otimizar o programa de intercâmbio de periódicos. 

 

Ação 12: Realizar periodicamente inventário físico das coleções da Biblioteca. 
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OBJETIVO 2: Garantir  o processo de catalogação do material bibliográfico recebido 

por compra, intercâmbio ou doação e prever os recursos necessários  

para catalogação de futuros recebimentos. 

 

Ação 1: Manter os recursos financeiros, humanos, tecnológicos e materiais necessários 

para a catalogação de novas aquisições, doações e reserva técnica. 

 

Ação 2: Adotar a padronização no processo de indexação de acordo com o "Modelo de 

leitura documentária". 

 

Ação 3: Manter os equipamentos de informática atualizados. 

 

Ação 4: Manter a organização e disponibilização do material a ser catalogado, visando a 

agilização do processo. 

 

Ação 5: Apoiar a implementação do software Sophia quanto aos procedimentos que 

facilitem a consulta de material bibliográfico em processo de catalogação. 

 

 

OBJETIVO 3: Estabelecer indicadores de qualidade no desenvolvimento e na 

disponibilização de recursos bibliográficos e outros recursos 

informacionais da Biblioteca. 

 

Ação 1: Manter procedimentos de levantamento de dados para avaliação de qualidade 

nos serviços da Biblioteca. 

 

Ação 2: Realizar análise dos dados coletados e produzir um diagnóstico das situações 

levantadas. 

 

Ação 3: Implementar medidas para aprimoramento da composição e disponibilidade do 

acervo. 

 

Ação 4: Preservar a alocação dos recursos financeiros, humanos, tecnológicos ou 

materiais necessários para estabelecer indicadores de qualidade no 

desenvolvimento e disponibilização de recursos bibliográficos e outros 

recursos informacionais da Biblioteca. 

 

 

TEMA II – RECURSOS HUMANOS 

 

OBJETIVO 1: Desenvolver uma política de Recursos Humanos coerente com os 

objetivos estratégicos da Biblioteca em consonância à política definida 

para o Instituto. 

 

Ação 1: Obter o reconhecimento de uma vaga para concurso de um profissional da área 

de Letras na função de Bibliógrafo (Carreira PAEPE), com o objetivo de 

desenvolver o acervo. 
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Ação 2: Manter o equilíbrio no quadro de reposição das vagas de funcionários 

aposentados, a partir das saídas já programadas para 2015 em diante de: um 

Bibliotecário para lidar com material e catalogação do Repositório 

Institucional, um Bibliotecário catalogador de livros e dois Técnicos de 

Biblioteconomia para o Atendimento ao Público. 

 

Ação 3: Revisar a estrutura organizacional periodicamente para adaptá-la às mudanças 

de cada contexto. 

 

 

OBJETIVO 2: Implementar treinamentos constantes para aperfeiçoamento profissional 

da equipe e desenvolvimento de oportunidades e atividades, visando 

atingir nossos objetivos de qualidade. 

 

Ação 1: Estabelecer uma política de formação continuada para todos os níveis da 

equipe, identificar sistematicamente quais as necessidades de treinamento e 

providenciar oportunidades para a aquisição de novos conhecimentos e 

habilidades. 

 

Ação 2: Manter  uma cultura organizacional e um ambiente de trabalho positivos, que 

estimulem na equipe senso de responsabilidade e compromisso coletivo com 

um serviço de qualidade. 

 

Ação 3: Criar oportunidades para a equipe adquirir experiência além do trabalho 

rotineiro, por meio de atividades culturais. 

 

 

OBJETIVO 3: Estabelecer indicadores de qualidade no desenvolvimento de Recursos 

Humanos da Biblioteca. 

 

Ação 1: Utilizar adequadamente os instrumentos de avaliação de desempenho da 

equipe. 

 

Ação 2: Implementar medidas para aprimorar a qualidade dos recursos humanos da 

Biblioteca. 

 

Ação 3: Implementar, em conjunto com o SBU, seminários e outras atividades 

correlatas, com vistas a diagnosticar eficazmente situações e a providenciar 

soluções de eventuais problemas. 

 

 

 

TEMA III - INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA 
 

OBJETIVO 1: Manter a avaliação constante dos espaços existentes e criar novos 

espaços, se necessário, para permitir uma maior integração das 

coleções, dos serviços e das atividades de difusão bibliográfica e 

cultural. 
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Ação 1: Envidar esforços para viabilizar a reconstrução da parte do prédio destruída no 

incêndio de 03 de março de 2013, com projeto de arquitetura em andamento. 

 

Ação 2: Garantir a quantidade de salas de estudos em grupo proporcionais à melhor 

distribuição dentre as alas nos diferentes pisos da Biblioteca. 

 

Ação 3: Reformar todos os banheiros dos prédios modulares, conforme projeto já 

submetido pela Direção à CPO (Edital 2014, Planes/PMP-II). 

 

Ação 4: Manter a Sala de Sarau para atividades culturais. 

 

Ação 5: Adequar todo o prédio (com 1.725 m2) às normas de segurança contra 

incêndio, de acordo com as Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros. 

 

Ação 6: Obter o Laudo de Vistoria do Corpo de Bombeiros para ocupação do prédio. 

 

Ação 7: Manter a avaliação constante de utilização do espaço físico da Biblioteca, com 

a finalidade de otimizar o uso dos seus módulos. 

 

Ação 8: Manter a organização do acondicionamento em salas específicas dos materiais 

bibliográficos recebidos por intercâmbio e doação, para serem selecionados e 

encaminhados ao processamento técnico. 

 

 

OBJETIVO 2: Adquirir e manter mobiliário necessário para acondicionamento, 

conservação e disponibilização do acervo. 

 

Ação 1: Manter o rigor na elaboração de projetos, sob demanda, que contemplem as 

instalações físicas com o propósito de melhorar a qualidade do ambiente (ar, 

iluminação, acústica, nível de temperatura e umidade, sinalização eficaz para 

circulação dos usuários e mobiliário ergonômico), na eficácia das funções da 

Biblioteca, no conforto de usuários e funcionários e no aumento da vida útil 

dos materiais bibliográficos e equipamentos. 

 

Ação 2: Adquirir e instalar dois equipamentos de refrigeração central para as alas de 

acervo, permitindo o conforto de usuários e funcionários e aumentando a vida 

útil dos materiais bibliográficos e equipamentos ali disponíveis. 

 

Ação 3: Adquirir e instalar seis equipamentos de ar condicionado “tipo split” para as 

salas dos funcionários, em substituição aos aparelhos de ar de janela, que são 

muito antigos e apresentam alto índice de ruído com possível prejuízo da saúde 

dos funcionários. 

 

Ação 4: Adquirir e instalar  dois equipamentos de ar condicionado “tipo split” na ala de 

Acervo (D1 - Edições Antigas),  com o objetivo de conservar o  material 

bibliográfico e equipamentos, bem como o conforto térmico dos usuários. 

 

Ação 5: Implementar um programa contínuo de acondicionamento, conservação e 

preservação dos materiais bibliográficos. 
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OBJETIVO 3: Adquirir e manter equipamentos e recursos eletrônicos e elétricos 

atualizados tecnologicamente. 

 

Ação 1: Manter a infraestrutura necessária para que a Biblioteca acompanhe o impacto 

das mudanças tecnológicas. 

 

Ação 2: Investigar as melhores tecnologias disponíveis para garantir a eficiência dos 

serviços de informação. 

 

Ação 3: Manter as rotinas de parceria com os setores técnicos envolvidos, visando a 

manutenção regular e preventiva dos equipamentos e respectivas redes. 

 

Ação 4: Manter as atualizações periódicas dos equipamentos de informática da 

Biblioteca, bem como das redes elétrica e eletrônica. 

 

 

TEMA IV – DIVULGAÇÃO DO ACERVO E DOS SERVIÇOS DA 

BIBLIOTECA 
 

OBJETIVO 1: Difundir adequadamente no IEL, na Unicamp, em outras instituições 

universitárias e na comunidade em geral a composição das coleções 

existentes e os serviços oferecidos pela  Biblioteca do IEL. 

 

Ação 1: Atualizar a arquitetura de informação do website. 

  

Ação 2: Divulgar os serviços e a coleção da Biblioteca através de exposições temáticas, 

banners, folders e visitas monitoradas. 

 

Ação 3: Manter um serviço eficiente de Empréstimo entre Bibliotecas e de solicitação 

de cópias de artigos (Comutação). 

 

Ação 4: Manter os cursos de Fontes de Informação em Estudos da Linguagem com o 

objetivo de intensificar e estimular o acesso à informação e aos conhecimentos 

através de recursos eletrônicos (bases de dados, consulta de periódicos 

eletrônicos etc.). 

 

Ação 5: Manter no website da Biblioteca todos os serviços e recursos eletrônicos 

disponíveis, bem como sua atualização constante. 

 

Ação 6: Manter e divulgar a estatística de utilização do acervo. 

 

Ação 7: Manter a participação nos eventos programados no calendário da Universidade, 

como a Calourada, a UPA e a Semana da Biblioteca e do Livro. 

 

 

OBJETIVO 2: Realizar atividades culturais no espaço da Biblioteca do IEL visando ao 

estímulo da relação ensino, pesquisa e desenvolvimento cultural. 

 

Ação 1: Realizar periodicamente atividades culturais, bem como a divulgação adequada 

nos canais acessíveis à comunidade do IEL e da Unicamp. 
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Ação 2: Estabelecer agenda anual das atividades culturais que serão desenvolvidas no 

espaço da Biblioteca. 

 

 

OBJETIVO 3: Estabelecer indicadores de qualidade na divulgação do acervo e dos 

serviços da Biblioteca. 

 

Ação 1: Avaliar a  divulgação do acervo e dos serviços oferecidos por meio dos 

instrumentos existentes nos sistemas corporativos. 

 

Ação 2: Implantar medidas para solução de problemas detectados. 

 

 

 

TEMA V – RECURSOS FINANCEIROS 

 

OBJETIVO 1: Tomar iniciativas a procura fontes alternativas de recursos financeiros  

para aquisição de recursos bibliográficos, humanos e/ou de 

infraestrutura. 

 

Ação 1: Participar de todas as fontes possíveis de verbas para aprimorar os serviços da 

Biblioteca e planejar sua administração, de modo a garantir otimização dos 

recursos existentes e obtenção de novas fontes (extra ou orçamentárias). 

 

 

OBJETIVO 2: Estabelecer indicadores de qualidade na gestão dos recursos 

financeiros. 

 

Ação 1: Manter balanços e registros de movimentação financeira relativa aos recursos 

alocados à Biblioteca. 

 

Ação 2: Manter a avaliação dos resultados em matéria de finanças. 

 

Ação 3: Implantar medidas para solução de problemas detectados. 
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2.2. Centro de Documentação Cultural Alexandre Eulalio 

(CEDAE) 
 

OBJETIVO 1: Expandir o processamento arquivístico do acervo, como forma de 

ampliar seu acesso pelos pesquisadores. 

 

Ação 1: Disponibilizar de forma integral o Guia de Acervos no website próprio. 

 

Ação 2: Disponibilizar os instrumentos de pesquisa existentes para acesso no website. 

 

Ação 3: Melhorar o acesso aos documentos do CEDAE por meio de uma base de dados 

consistente e adequada às demandas de pesquisa. 

 

Ação 4: Analisar e atualizar procedimentos de tratamento documental, com vistas à 

obtenção de maior agilidade na disponibilização das informações arquivísticas 

aos pesquisadores. 

 

Ação 5: Integrar o processamento dos documentos bibliográficos do acervo à base de 

dados do Sistema de Bibliotecas da Unicamp (Sophia), como forma de ampliar 

o acesso e o uso desses materiais pelos pesquisadores. 

 

Ação 6: Elaborar projetos que estimulem o contato de alunos com os documentos do 

acervo, tanto como bolsistas e estagiários, como pesquisadores, de forma a 

contribuir com suas formações e com a ampliação do pessoal envolvido no 

processamento arquivístico dos fundos e das coleções.  

 

 

OBJETIVO 2: Consolidar uma política de preservação documental. 

 

Ação 1: Manter um programa contínuo e otimizado de conservação dos documentos do 

acervo. 

 

Ação 2: Desenvolver e implantar ferramenta informatizada para o controle dos 

interventos de conservação. 

 

Ação 3: Estabelecer rotina de higienização, listagem e conferência de documentos, 

quando da sua incorporação. 

 

Ação 4: Manter a disponibilidade de equipamentos especializados, materiais e 

mobiliários específicos ao desenvolvimento das atividades de conservação. 

 

Ação 5: Manter a monitoração e o funcionamento do sistema de climatização da área de 

guarda do acervo por 24 horas. 

 

Ação 6: Ampliar a capacidade de guarda e armazenamento dos novos acervos.  

 

Ação 7: Ampliar as medidas de segurança anti-sinistros. 

 

Ação 8: Garantir manutenção periódica e a atualização da infraestrutura de 

climatização. 
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OBJETIVO 3: Manter um quadro funcional compatível com os objetivos do CEDAE. 

 

Ação 1: Repor e manter o quadro certificado de funcionários de modo a atender 

adequadamente atividades de processamento técnico, de conservação, de 

atendimento aos pesquisadores e de informática/digitalização. 

 

Ação 2: Completar o quadro funcional apontado na Certificação, com a contratação de 

dois Profissionais em Organização de Arquivos e de dois Técnicos, um com 

perfil de auxiliar em conservação e outro com perfil em Informática. 

 

Ação 3: Revisar a estrutura organizacional periodicamente para adaptá-la às mudanças 

de cada contexto. 

 

Ação 4: Estabelecer uma política de formação profissional, que capacite continuamente 

os profissionais do Centro, de acordo com as necessidades inerentes às suas 

atividades. 

 

Ação 5: Manter a política de apoio à participação do pessoal em seminários, cursos e 

oficinas especializadas sobre técnicas e temas arquivísticos, de conservação e 

de tecnologias de informação. 

 

Ação 6: Manter continuamente gestões junto à Direção e à Administração Central para 

o preenchimento ágil de todas as vagas reconhecidas do quadro funcional, com 

pessoal qualificado. 

 

 

OBJETIVO 4: Ampliar a disseminação de informações relativas ao acervo e aos 

serviços prestados. 

 

Ação 1: Realizar atualizações periódicas das informações no website. 

 

Ação 2: Melhorar e ampliar o acesso aos serviços e aos recursos eletrônicos disponíveis 

por meio do website. 

 

Ação 3: Disponibilizar conteúdos digitais do acervo através do website.  

 

Ação 4: Manter a periodicidade dos Informativos eletrônicos, como forma de 

comunicação com os usuários do CEDAE. 

 

Ação 5: Comparar a estrutura do Sistema de Arquivos Históricos da Unicamp com a 

estrutura da base de dados desenvolvida pelo Conselho Internacional de 

Arquivos (ICA Atom), tendo como foco principal a implantação de uma base 

de dados consistente e adequada às demandas de pesquisa e às práticas 

arquivísticas adotadas pelo CEDAE. 

 

Ação 6: Buscar apoio para promover versões em inglês e em espanhol do website. 

 

Ação 7: Promover exposições referentes às temáticas dos acervos.  
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Ação 8: Pesquisar e selecionar informações e documentos de interesse, tornando-os 

acessíveis no website do Centro.  

 

Ação 9: Divulgar o acervo do CEDAE por meio de parceria e de cooperação técnica, 

científica e cultural com instituições congêneres. 

 

Ação 10: Fixar um calendário de eventos alinhado às atividades regulares do IEL e da 

Universidade.  

 

 

OBJETIVO 5: Melhorar as condições de consulta e de atendimento ao pesquisador. 

 

Ação 1: Implementar medidas para o aprimoramento do serviço de atendimento, com 

base nos dados obtidos através dos sistemas de atendimento ao usuário. 

 

Ação 2: Manter aos pesquisadores infraestrutura atualizada e adequada para a consulta 

dos documentos. 

 

 

OBJETIVO 6: Implantar sistemas alternativos de acesso on-line ao acervo e serviços 

físicos para além do sistema corporativo da Unicamp. 

 

Ação 1: Levantar requisitos, demandas atuais e futuras sobre sistemas e bases de dados. 

 

Ação 2: Analisar tecnologias e tendências da área de computação e arquivos para 

utilização no desenvolvimento de sistemas e bases de dados 

 

Ação 3: Intensificar a implementação de novos recursos eletrônicos, sistemas e bases de 

dados. 

 

Ação 4: Avaliar o uso, desempenho e funcionamento dos sistemas e base de dados. 

 

Ação 5: Verificar, identificar e indicar necessidades de aperfeiçoamento dos atuais e 

novos sistemas e bases de dados. 

 

 

OBJETIVO 7: Ampliar e aprimorar o processo de digitalização de documentos. 

 

Ação 1: Gerar registro da documentação para manuseio padronizado dos equipamentos 

de digitalização (scanner, câmera fotográfica, microfilmadora etc.). 

 

Ação 2: Aperfeiçoar documentação de formatos de imagem e características técnicas. 

 

Ação 3: Elaborar acesso seguro para envio de arquivos a base de arquivos digitais 

(Acervo Digital). 

 

Ação 4: Realizar levantamento e estudos de novos formatos de arquivos eletrônicos de 

imagem e de áudio. 
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Ação 5: Identificar e indicar novas tecnologias de digitalização e geração de 

documentos digitais. 

 

Ação 6: Levantar e indicar, sob demanda, necessidades de novos softwares para 

manipulação e digitalização de imagens. 

 

Ação 7: Desenvolver e consolidar atividades avançadas de digitalização e tratamento de 

arquivos digitais. 

 

Ação 8: Criar e implementar algoritmos de reconhecimento de padrões em imagens 

digitais. 

 

 

OBJETIVO 8: Elaborar política de incorporação e tratamento de documentos digitais. 

 

Ação 1: Criar mecanismos e padrões técnicos para a incorporação de documentos 

eletrônicos. 

 

Ação 2: Definir e aperfeiçoar ferramentas de suporte à execução de uma política de 

incorporação e preservação de documentos eletrônicos. 

 

Ação 3: Planejar e executar expansão de armazenamento seguro e redundante. 

 

 

OBJETIVO 9: Instituir políticas para a incorporação e utilização de documentos 

arquivísticos, em consonância com normatização específica da 

Universidade.  

 

Ação 1: Analisar e propor a atualização de procedimentos para a incorporação de 

acervos documentais, de acordo com uma legislação que seja específica. 

 

Ação 2: Analisar e propor procedimentos para o acesso e o uso de documentos/cessão, 

como controle e proteção de direitos autorais, de imagem e patrimoniais, de 

acordo com a legislação vigente. 

 

Ação 3: Reformular as práticas de incorporação e utilização de documentos (modelos 

de contratos, critérios para a incorporação, normas de reprodução e 

possibilidades de acesso), de acordo com a legislação vigente.  

 

 

OBJETIVO 10: Instituir uma política de acervos. 

 

Ação 1: Identificar fundos e coleções de interesse.  

 

Ação 2: Analisar propostas de doação/compra de arquivos pertinentes à linha de acervo 

do Centro, como forma de qualificar, atualizar e complementar o acervo atual. 

 

Ação 3: Continuar buscando o apoio da Universidade para a aquisição e a preservação 

de acervos relevantes ao ensino e à pesquisa em Letras, Literatura, Linguística, 

Linguística Aplicada e Divulgação Científica e Cultural. 
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OBJETIVO 11: Adquirir, manter e atualizar equipamentos, recursos computacionais, 

eletrônicos e de infraestrutura. 

 

Ação 1: Manter e atualizar a infraestrutura necessária ao funcionamento dos sistemas e 

dos bancos de dados do Centro. 

 

Ação 2: Investigar as melhores tecnologias disponíveis para garantir a eficiência dos 

serviços de informação.  

 

Ação 3: Elaborar análises técnicas de demandas, necessidades e ambiente 

computacional disponível. 

 

Ação 4: Avaliar periodicamente o volume tratado de dados e de imagens, criando novos 

projetos para contar com a infraestrutura de rede compatível. 

 

Ação 5: Elaborar e implantar projetos de redundância de infraestrutura lógica e física 

ligadas à TI, reforçando a segurança dos arquivos gerados. 

 

Ação 6: Expandir os recursos eletrônicos do CEDAE de forma a antecipar o uso de 

novas tecnologias para o acesso aos documentos do acervo.  

 

Ação 7: Manter equipamentos de informática compatíveis às tecnologias atuais. 

 

Ação 8: Manter e atualizar os softwares compatíveis às tecnologias e aos serviços do 

Centro.  

 

Ação 9: Implantar sistema de backup como questão de segurança, via setorial ou por 

pasta exclusiva no servidor central da Informática.  

 

Ação 10: Manter a prática de gerar projetos sob demanda que contemplem as 

instalações físicas e os equipamentos adequados à eficácia das funções do 

CEDAE, ao conforto dos usuários e dos funcionários e à preservação dos 

documentos do acervo. 

 

 

OBJETIVO 12: Estimular as parcerias do Centro com órgãos internos e externos à 

Universidade. 

 

Ação 1: Manter e ampliar as parcerias internas que contribuam, sobretudo com o 

reforço acadêmico à formação de alunos de graduação.  

 

Ação 2: Manter e ampliar as parcerias externas com editoras, museus ou instituições do 

gênero que contribuam para a disseminação do acervo. 
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2.3. PUBLICAÇÕES 

 

TEMA I – EDITORAÇÃO 

OBJETIVO 1: Aprimorar a editoração eletrônica de periódicos e livros. 

Ação 1: Acompanhar o processo de produção dos periódicos (Sistema SEER). 

Ação 2: Cumprir o fluxograma de preparação dos periódicos . 

Ação 3: Continuar incentivando a produção de livros da coleção Working Progress em 

formato eletrônico (e-books) 

Ação 4: Interagir com os editores-responsáveis de modo a auxiliá-los na gestão do 

processo. 

 Ação 5: Buscar apoio técnico de um profissional especializado em trabalhos de revisão 

de texto. 

Ação 6:  Buscar apoio financeiro para a cadeia de produção dos periódicos impressos e 

eletrônicos. 

Ação 7: Avaliar periodicamente o processo de editoração eletrônica das revistas. 

  

OBJETIVO 2: Buscar estratégias para tornar as revistas ainda não indexadas 

compatíveis com as exigências das bases de indexação. 

Ação 1: Definir metas a fim de adequar os periódicos não indexados aos requisitos 

necessários para sua indexação. 

Ação 2: Continuar estimulando a submissão dos periódicos às bases indexadoras 

nacionais e internacionais. 

  

OBJETIVO 3: Incrementar a divulgação do catálogo. 

Ação 1: Divulgar as publicações impressas em eventos realizados na Unidade e fora 

dela. 

Ação 2: Atualizar no website a publicação das revistas e as notícias do setor. 

Ação 3: Integrar o portal de revistas da Unicamp e a rede de bibliotecas eletrônicas. 
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TEMA II – INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA 

OBJETIVO 1: Manter atualizados os recursos tecnológicos necessários à boa execução 

dos trabalhos de editoração e comunicação. 

Ação 1: Manter atualizados os equipamentos e softwares (computadores, impressoras, 

scanner). 

Ação 2: Buscar ferramentas avançadas de edição que permitam otimizar os processos 

de composição.  

  

TEMA III - RECURSOS HUMANOS 

OBJETIVO 1: Capacitar os funcionários do setor no domínio das técnicas de 

editoração eletrônica. 

Ação 1: Manter a política de estímulo ao aperfeiçoamento permanente dos funcionários 

do setor no que se refere aos processos de editoração eletrônica (SEER) e ao 

conhecimento atualizado das ferramentas (softwares). 

Ação 2: Continuar estimulando a participação dos funcionários em cursos de 

treinamento e aprimoramento técnico, internos ou externos à Unicamp. 

Ação 3: Estabelecer metas e estimular o cumprimento dos prazos para cultivar uma 

cultura organizacional responsável. 

 Ação 4: Melhorar as rotinas de trabalho de modo a otimizar o tempo e corresponder ao 

compromisso para oferecer um serviço público de qualidade. 

 Ação 5: Elaborar relatórios mensais de acompanhamento para avaliar as necessidades, 

estabelecer metas e ajustar eventuais mudanças. 

 Ação 6: Estimular a elaboração de projetos de pesquisa para alocação de bolsista 

trabalho via demanda social do SAE. 

  

OBJETIVO 2: Revisar a estrutura funcional do setor. 

Ação 1: Estabelecer parcerias com outros setores visando a otimização dos recursos 

humanos. 

Ação 2:  Implantar projetos que propiciem a atuação de estagiários para estimular a 

formação dos estudantes de Graduação e Pós-graduação que manifestem 

interesse em atuar na área de editoração. 
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 TEMA IV – INTEGRAÇÃO COM OUTROS SETORES 

Objetivo 1: Estabelecer parcerias com outros setores de modo a reforçar a colaboração 

institucional. 

Ação 1: Interagir com os setores de Informática e Audiovisual a fim de promover 

parcerias de atuação.  

Ação 2: Identificar necessidades de produção de materiais eletrônicos por parte de 

outros setores (Eventos Acadêmicos, Extensão, Cedae, Biblioteca etc.). 

Ação 3: Interagir com as Coordenações de Graduação e de Pós-graduação de modo a 

cooperar com a formação dos alunos que queiram realizar estágio ou produzir 

revistas eletrônicas. 

Ação 4: Interagir com a Secretaria de Pesquisa e Projetos, a fim de estimular a 

submissão de projetos de financiamento em editais lançados pelas agências de 

fomento para os periódicos ou edições especiais. 

Ação 5: Interagir com Centros de Pesquisa, a fim de estimular a produção de 

publicações (ebooks) resultantes de projetos docentes. 

Ação 6: Reforçar a parceria com a Biblioteca, a fim de dar continuidade ao controle e 

acompanhamento da política de intercâmbios, além de dar apoio à indexação 

dos periódicos regulares. 
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LLIINNHHAA  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA  33   --   AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO  EE  GGEESSTTÃÃOO  

 

 

3.1. RECURSOS HUMANOS 
 

OBJETIVO 1: Desenvolver uma política local de Recursos Humanos coerente com 

os objetivos estratégicos do Instituto. 

 

Ação 1: Construir uma cultura organizacional e um ambiente de trabalho positivos, 

que estimulem na equipe senso de responsabilidade e compromisso coletivo 

com um serviço de qualidade permanente. 

 

Ação 2: Manter atualizadas as funções e os perfis de cada funcionário segundo a 

Carreira vigente. 

 

Ação 3: Revisar a estrutura organizacional para adaptá-la às mudanças de cada 

contexto, tendo como foco a eficácia nos serviços e sempre que possível a 

busca por uma gestão por processos. 

 

Ação 4: Manter as gestões cabíveis junto à Administração Central que estabeleçam 

mecanismos de atuação efetiva do quadro funcional, em especial para 

solucionar situações de licenças médicas prolongadas. 

 

 

OBJETIVO 2: Estabelecer indicadores de qualidade no desenvolvimento de recursos 

humanos. 

 

Ação 1: Elaborar instrumentos independentes de avaliação de desempenho dos 

funcionários em suas áreas ou setores, de modo a subsidiarem os processos 

avaliatórios originários da Administração Superior para fim específico. 

 

Ação 2: Estimular mecanismos próprios entre as chefias e os funcionários que 

eliminem a ociosidade funcional. 

 

Ação 3: Criar mecanismos locais de reconhecimento e motivação profissional. 

 

Ação 4: Criar oportunidades para a equipe adquirir experiência além do trabalho 

rotineiro, despertando a curiosidade intelectual e a geração de novas ideias. 

 

 

 

OBJETIVO 3: Dar prosseguimento à política de formação continuada para todos os 

níveis funcionais. 

 

Ação 1: Identificar sistematicamente quais as necessidades de treinamento e 

providenciar oportunidades para a aquisição de novos conhecimentos e 

habilidades que resultem na melhoria do desempenho nas atividades. 
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Ação 2: Implementar treinamentos constantes para aperfeiçoamento profissional da 

equipe de funcionários, seja no nível interno ou externo ao IEL, com ênfase 

nos cursos de língua estrangeira (inglês e espanhol). 

 

Ação 3: Realizar oficinas de trabalho e atividades correlatas, com vistas a discutir, 

diagnosticar e solucionar problemas operacionais. 

 

 

 

OBJETIVO 4: Manter o quadro funcional compatível com os objetivos fins do 

Instituto. 

 

Ação 1: Preservar a política de remanejamento interno, visando otimizar o potencial 

dos funcionários em relação às reais necessidades dos setores. 

 

Ação 2: Manter continuamente gestões junto à Administração Central para o 

preenchimento ágil de todas as vagas reconhecidas na Certificação do quadro 

funcional, com pessoal de perfil qualificado e compatível à função. 

 

 

OBJETIVO 5: Melhorar os processos de trabalhos administrativos, financeiros e 

operacionais ligados à AFAO. 

 

Ação 1: Manter, repor e contar com o quadro certificado de funcionários de modo a 

atender adequadamente as rotinas administrativas, financeiras e operacionais. 

 

Ação 2: Qualificar e treinar os funcionários dos setores administrativos e técnicos, 

visando otimização das rotinas de trabalho e a melhoria do atendimento a 

docentes, alunos e os demais setores.  

 

Ação 3: Realizar, com o apoio das respectivas equipes, o mapeamento dos processos 

internos de cada setor da AFAO, documentando as rotinas, para identificação 

de problemas e proposição de soluções e melhorias. 

 

Ação 4: Desenvolver, baseado no mapeamento dos processos e com o apoio da 

Diretoria de Informática, sistemas informatizados e serviços eletrônicos de 

ordem de serviço que beneficiem setores e respectivos usuários.   

 

Ação 5: Acompanhar, alimentar e planejar a readequação, quando necessário, dos bancos 

de dados já existentes na AFAO (Recursos Humanos e Espaços Físicos).  

 

Ação 6: Dar andamento, com o apoio da área de Informática, ao projeto de sistematização 

da área Financeira, com a criação de banco de dados que informatize as 

solicitações de compra e gere os relatórios e planilhas financeiras necessários ao 

controle financeiro-gerencial da Unidade. 

 

Ação 7: Dar andamento, com o apoio da área de Informática,  na implantação do banco 

de dados de controle patrimonial, visando melhorar as rotinas de 

patrimoniamento e controle de movimentação de bens. 
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Ação 8: Consolidar a Seção de Apoio Técnico (APTEC), enquanto setor responsável 

pelos serviços de manutenção predial, limpeza e jardinagem; transporte oficial, 

fiscalização de obras e elaboração de projetos civis;  além de responder pela 

célula de Almoxarifado e Patrimônio.   

 

 

3.2. INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA 

(COM AÇÕES LIGADAS À AFAO E À INFORMÁTICA) 

 

3.2.1. ÁREA FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL (AFAO) 

 

OBJETIVO 1: Propiciar instalações e infraestrutura adequada nos prédios da  

Biblioteca (Blocos I e I-A). 

 

Ação 1: Acompanhar a elaboração dos projetos executivos e a execução da obra de 

reconstrução do Bloco I-A da Biblioteca, anexo que abrigava o setor de 

Atendimento, de Processamento Técnico e Diretoria Técnica, incendiado em 

03/03/2013.  

 

Ação 2: Garantir no projeto da obra o núcleo de acessibilidade, com instalação de 

elevadores para acesso aos três pisos do prédio modulado (Bloco I).  

 

Ação 3: Em conjunto com a ação 1 acima,  readequar as saídas de emergência da 

Biblioteca instaladas emergencialmente após o incêndio, analisando a 

necessidade de escadas do tipo “marinheiro” e elaborando projeto específico 

de AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros). 

 

Ação 4: Dar andamento à execução do projeto de melhoria da infraestrutura de 

segurança no tocante à  prevenção de incêndio nos prédios da Biblioteca, 

instalando alarmes e sistema de detecção de fumaça, elaborando mapas de 

riscos e planejando treinamentos específicos.  

 

Ação 5: Reformar os banheiros da Biblioteca, adaptando-se à legislação vigente no 

tocante a acessibilidade, conforme Projeto de reforma de instalações sanitárias 

submetido no âmbito do Edital  de Manutenção/Reforma Predial – PLANES II 

– 2014.  

 

Ação 6: Planejar, elaborar projeto e buscar recursos visando a reforma civil e a  

modernização das redes elétrica, dados e ar-condicionado das demais alas da 

Biblioteca que não serão reformadas na ação 1  acima. 

 

Ação 7: Dar andamento ao projeto de substituição ou manutenção corretiva e preventiva 

dos equipamentos de ar-condicionado existentes, incluindo a  reforma ou 

substituição de suportes de instalação. 

 

Ação 8:  Manter e modernizar a infraestrutura das Salas e Laboratórios multiusuários da 

Biblioteca (laboratórios de atividades didáticas e de recursos on line e salas de 

estudos),  mantendo os ambientes compatíveis às novas demandas.  
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Ação 9:  Dar andamento ao projeto de modernização da infraestrutura dos acervos da 

Biblioteca, com instalação de sistemas de arquivos/estantes deslizantes e de 

mobiliários visando otimizar o espaço físico e  acondicionar adequadamente os 

acervos especiais.   

 

 

OBJETIVO 2: Propiciar instalações adequadas no Pavilhão e prédio de docentes 

(Bloco IV – pavilhão antigo/térreo e Bloco IV-A - prédios modulados 

andares superiores). 

 

Ação 1: Acompanhar e planejar a execução da obra de reforma (civil, elétrica, dados e 

ar condicionado) do Pavilhão de docentes (Bloco IV – prédio antigo/térreo), 

que já possui recursos reservados e está em fase de licitação da obra. 

 

Ação 2: Planejar e executar a logística de esvaziamento do Pavilhão de docentes 

(térreo) durante a reforma, remanejando docentes e setores alocados no local 

e providenciando a guarda, em local seguro, dos equipamentos e materiais 

permanentes ali existentes.  

 

Ação 3: Reocupar o espaço físico do prédio reformado, redistribuindo o espaço físico 

de docentes, de projetos e de setores, nos termos das normas de atribuição de 

espaço físico do IEL. 

 

Ação 4: Reformar os banheiros do Pavilhão de docentes  (Bloco IV-A – andares 

superiores), adaptando-se à legislação vigente no tocante a acessibilidade, 

conforme Projeto de Reforma de sanitários submetido no âmbito do Edital  de 

Manutenção/Reforma Predial – PLANES II – 2014.  

 

Ação 5: Planejar, elaborar projeto e buscar recursos visando a reforma civil e a  

modernização das redes elétrica, dados e ar condicionado  dos andares 

superiores (Bloco IV-A) do prédio de docentes.  

 

Ação 6: Readequar as saídas de emergência do prédio de docentes, analisando a 

necessidade de escadas do tipo “marinheiro” e projeto específico de AVCB. 

  
Ação 7:  Manter e modernizar a infraestrutura das Salas Multiusuárias do Pavilhão de 

docentes (Auditório, Colegiados, Salas Coletivas e Salas de Micros dos 

Docentes, dentre outras), mantendo os ambientes compatíveis às novas 

demandas.   

 

Ação 8: Dar andamento ao projeto de manutenção preventiva e corretiva, ou substituição 

de equipamentos de ar condicionado do Bloco IV-A, incluindo a reforma ou 

substituição de suportes deteriorados pelo tempo. 

 

Ação 9: Programar a pintura interna do prédio de docentes (Bloco IV-a - andares 

superiores), incluindo rampa, salas, corredores, halls e escadas.  
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OBJETIVO 3: Propiciar instalações e equipamentos adequados no Bloco VI – Prédio 

de Salas de Aula. 

 

Ação 1: Manter e modernizar instalações prediais, bem como mobiliários e 

equipamentos de informática ou de apoio audiovisual e multimídia, visando 

adequar aos novos perfis de aulas, eventos e demais atividades  acadêmicas. 

  

Ação 2: Reformar os banheiros, adaptando-se à legislação vigente no tocante à 

acessibilidade, conforme Projeto de Reforma de sanitários submetido no âmbito 

do Edital  de Manutenção/Reforma Predial – PLANES II – 2014.  

 

Ação 3: Manter e aperfeiçoar a infraestrutura das instalações no tocante à segurança e 

prevenção de incêndio,  com sinalização adequada, readequação de escadas e 

manutenção da rampa.  

 

 

OBJETIVO 4: Propiciar instalações e equipamentos adequados no Bloco VII 

(contempla o Cedae, as Secretarias de Graduação, de Pós-Graduação, 

de Extensão, Seção de Informática e dois Projetos de Pesquisa). 

 

Ação 1: Acompanhar a licitação e a execução das reformas civil,  elétrica e de dados dos 

pisos superiores do Bloco VII,  que já possui recursos reservados e está em 

fase de licitação da obra. 

 

Ação 2: Planejar a compra de mobiliários e de equipamentos necessários para finalizar a 

readequação física do segundo piso do Bloco VII, que abriga, além das 

Secretarias,  a Sala de Defesa de Teses e prevê a nova Sala de Defesa de 

Monografias.  

 

Ação 3:  Planejar a compra de mobiliários e de equipamentos necessários para finalizar a 

readequação física do terceiro piso do Bloco VII, onde está a Seção de 

Informática e que passará a abrigar também a Seção de Publicações.  

 

Ação 4: Reformar os banheiros do Bloco VII, adaptando-se à legislação vigente no 

tocante a acessibilidade, conforme Projeto de Reforma de sanitários submetido 

no âmbito do Edital  de Manutenção/Reforma Predial – PLANES II – 2014.  

 

Ação 5: Melhorar a infraestrutura das instalações do Bloco VII no tocante à  

segurança e  prevenção de incêndio, elaborando projetos específicos de SPDA 

(Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas) e AVCB (Auto de 

Vistoria do Corpo de Bombeiros), com ênfase especial à segurança dos 

acervos e obras raras do CEDAE. 

 

 

OBJETIVO 5: Propiciar infraestrutura adequada para o funcionamento do Bloco IX – 

Centro Cultural (andar superior) e pontos comerciais no térreo. 

 

Ação 1: Manter e modernizar instalações, mobiliários e equipamentos multimídias, 

visando adequar aos novos perfis das atividades  acadêmicas e culturais 

desenvolvidas no Centro Cultural.  
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Ação 2:  Manter e aperfeiçoar a infraestrutura das instalações do Bloco IX no tocante à 

segurança e prevenção de incêndio, elaborando projetos específicos de 

AVCB. 

 

Ação 3: Acompanhar com a Prefeitura do Campus a gestão dos pontos comerciais da 

Cantina e do Xerox. 

 

 

OBJETIVO 6:  Propiciar instalações e equipamentos adequados para o desenvolvimento 

das atividades-meio (Administração, Diretoria, Apoio Técnico Didático e 

Geral).   

 

Ação 1: Manter os setores com mobiliários e equipamentos adequados ao trabalho, 

atendendo normas ergonômicas ou demandas específicas.  

 

Ação 2: Melhorar a infraestrutura das instalações do Bloco VIII – Administração e 

Direção, planejando a reforma civil,  elétricas e de dados, com instalação de 

cabeamento estruturado e renovação do sistema de SPDA. 

  
 

OBJETIVO 7: Melhorar as condições de infraestrutura geral e de segurança.   

 

Ação 1: Dar andamento ao projeto de sinalização externa da Unidade, substituindo 

placas e painéis/letreiros de identificação que já estão deteriorados e/ou 

desatualizados.  

 

Ação 2: Acompanhar a execução da obra  de reforma de calçadas e de coberturas do 

entorno do prédio de Salas de Aula, “Arcádia”, Saguão da Administração e 

passagem ao CCA,  que já possui recursos reservados e está em fase de 

licitação da obra. 

 

Ação 3:  Dar andamento aos investimentos relacionados à acessibilidade, melhorando 

as condições de  calçadas e de escadas, bem como instalando rampas, guarda-

corpo e corrimãos nos locais necessários.    

 

Ação 4: Reforçar a segurança geral com a instalação de controlador eletrônico de acesso 

individual (tipo Smart Card) nas entradas principais dos prédios e nas principais 

Salas Multiusuárias, inclusive nas salas de aula. 

 

Ação 5: Dar andamento ao projeto de instalação de sistema de câmeras de segurança nas 

entradas principais dos prédios, corredores e/ou nas principais Salas 

Multiusuárias (foco na proteção de grande volume de equipamentos). 

 

Ação 6: Garantir a iluminação noturna dos prédios, com acompanhamento permanente 

para o funcionamento pleno do sistema instalado.  

 

Ação 7: Manter e acompanhar os contratos terceirizados e manutenção de áreas 

ajardinadas e de limpeza geral, apurando a qualidade dos serviços prestados e 

providenciando adequações e alterações contratuais quando necessário.  
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Ação 8: Retomar, junto aos órgãos competentes da Universidade, o processo de 

contratação de empresa terceirizada para manutenção predial e movimentação de 

bens (serviços operacionais).   

 

Ação 9: Modernizar o sistema de telefonia no âmbito da Unidade,  planejando e 

executando projeto, em conjunto com a área de Informática, visando mapear a 

situação atual do cabeamento e dos pontos de telefonia existentes e propor 

soluções para os problemas detectados. 

 
 

 

3.2.2. ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO (TIC-INFORMÁTICA) 

 

OBJETIVO 1: Aperfeiçoar a gestão para governança das áreas ligadas à TI. 

Ação 1: Mapear e revisar os processos de trabalho.  

Ação 2: Documentar procedimentos. 

Ação 3: Definir plano de trabalho para cada função. 

Ação 4: Definir, divulgar e disseminar as políticas de governança.  

Ação 5: Definir, divulgar e disseminar as políticas de segurança da informação. 

Ação 6: Selecionar e implantar framework de apoio a gestão. 

Ação 7: Definir metas e indicadores de desempenho das áreas. 

Ação 8: Desenvolver programa de melhoria contínua dos processos internos das áreas. 

 

 

OBJETIVO 2: Adequar, qualificar e capacitar os recursos humanos. 

Ação 1: Elaborar banco de competências das áreas internas. 

Ação 2: Definir plano de qualificação e capacitação do pessoal. 

Ação 3: Justificar a necessidade de ampliação dos quadros das áreas. 

Ação 4: Promover o melhor aproveitamento dos recursos humanos já alocados. 

Ação 5: Buscar a contratação de pessoal qualificado para completude da equipe.  

Ação 6: Treinar continuamente o pessoal em melhoria de processos. 

 

 

OBJETIVO 3: Manter a atualização tecnológica dos recursos computacionais do 

Instituto. 

Ação 1: Planejar a reposição tecnológica do parque de microcomputadores e servidores 

do Instituto. 

Ação 2: Atualizar e ampliar o sistema de Videoconferência do Instituto. 

Ação 3: Atualizar o gateway e o core de rede. 

Ação 4: Atualizar o backbone de rede integral do Instituto para 10Gbps. 

Ação 5: Elevar a velocidade de acesso na borda da rede. 

Ação 6: Atualizar o sistema operacional do controlador de domínio. 
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Ação 7: Atualizar o firmware do controlador de rede sem fio. 

Ação 8: Regularizar o parque de licenças de softwares proprietários utilizados no 

Instituto. 

 

 

OBJETIVO 4: Ampliar o portfólio de serviços e produtos das áreas. 

Ação 1: Implantar serviço de servidores em nuvem para comunidade acadêmica. 

Ação 2: Implantar serviço de webconference multiplataforma. 

Ação 3: Implantar rede sem fio para visitantes e eventos especializados. 

Ação 4: Implantar plataforma para sites de eventos e projetos. 

Ação 5: Aperfeiçoar os serviços de transmissão via internet. 

Ação 6: Implementar o sistema de empréstimo de equipamentos de audiovisual. 

Ação 7: Implementar sistema de suporte para eventos. 

Ação 8: Consolidar o projeto “Ciência Aberta” do IEL como ferramenta para maior 

divulgação e visibilidade das produções acadêmicas dos docentes. 

 

 

OBJETIVO 5: Aperfeiçoar a comunicação com os usuários 

Ação 1: Desenvolver página web das áreas (websites) com informações de autoajuda. 

Ação 2: Implantar formulário eletrônico de sugestões e críticas. 

Ação 3: Reformular o site do IEL e dos setores com base em um gerenciador de 

conteúdo. 

Ação 4: Implantar um novo sistema de ordem de serviço. 

Ação 5:  Lançar newsletter da Coordenadoria e Diretoria de TI. 

Ação 6: Elaborar folder de apresentação da Informática para alunos ingressantes. 

Ação 7: Estabelecer canal de comunicação com os usuários via redes sociais. 

Ação 8: Instalar terminais de autoajuda em locais estratégicos do Instituto. 

Ação 9: Implementar sistema de comunicação interna que permita os usuários 

acionarem o serviço de apoio via chat, a partir do terminal que estiverem 

logados. 

 

 

OBJETIVO 6: Oferecer segurança e disponibilidade dos sistemas e serviços. 

Ação 1: Implementar infraestrutura de redundância para o armazenamento de dados e 

para os serviços essenciais. 

Ação 2: Implementar sistema de autenticação unificada para todos os serviços. 

Ação 3: Implementar intranet para segregar os sistemas internos em um ambiente 

seguro. 

Ação 4: Implementar sistema de monitoramento para equipamentos e serviços 

(ZABBIX). 

Ação 5: Rever políticas de firewall e serviço SSH. 

Ação 6: Adquirir sistema de No-break melhor dimensionado para o Datacenter. 

Ação 7: Implementar infraestrutura de monitoramento por câmeras IP. 
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Ação 8: Contratar manutenção preventiva para os No-breaks do Datacenter. 

Ação 9: Implementar autenticação Radius para rede cabeada. 

Ação 10: Aperfeiçoar o plano de manutenção preventiva. 

Ação 11: Desenvolver um plano de funcionamento de 24 horas para o sistema central. 

Ação 12: Estabelecer procedimentos e treinar equipe para recuperação em caso de 

desastres. 

 

OBJETIVO 7: Melhorar a infraestrutura em TI. 

Ação 1: Adquirir switcher de vídeo HD. 

Ação 2: Implantar medusa de conexões na sala de Videoconferência, mini-Auditório, 

Auditório, Colegiados e salas de aulas. 

Ação 3: Instalar cabine de som no Auditório e no Anfiteatro. 

Ação 4: Implementar fechaduras eletrônicas nas salas de aula. 

Ação 5: Revisar o sistema de ar-condicionado das salas de aula. 

Ação 6: Revisar sistema de projeção das salas de aula. 

Ação 7: Implementar DG central de telefonia do IEL para integração com o cabeamento 

horizontal. 

Ação 8: Identificar e documentar rede cabeada e backbone (gerando as-built). 

Ação 9: Contar com central de telefonia IP para salas de uso coletivo. 

Ação 10: Preparar infraestrutura da sala de defesa de tese para suporte de defesas não 

presenciais. 

Ação 11: Revisar e adequar infraestruturas de audiovisual dos espaços de uso coletivo. 

Ação 12: Revisar e ampliar a área de cobertura da rede sem fio (sistema wireless). 

 

 

OBJETIVO 8 – Melhorar o ambiente organizacional das áreas de TI. 

Ação 1: Promover a integração das equipes da área (ex: PI - Programa de Integração). 

Ação 2: Melhorar a ergonomia e a organização física dos espaços de trabalho. 
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LLIINNHHAA  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA  44   ––   QQUUAALLIIDDAADDEE  DDEE  VVIIDDAA 
 

 

OBJETIVO 1: Proporcionar condições de trabalho, atuação e permanência que 

ofereçam conforto e preservem a saúde dos funcionários, docentes e 

alunos. 

 

Ação 1: Adquirir equipamentos e mobiliários adequados para o desempenho do 

trabalho realizado no Instituto (cadeiras e mesas ergonômicas, salas 

adequadas, equipamentos de informática compatíveis ao perfil de cada 

usuário)  

 

 

OBJETIVO 2: Elaborar projetos nas reformas e construções que contemplem as 

instalações físicas com o propósito de melhorar a qualidade do 

ambiente (ar, iluminação, acústica, nível de temperatura e umidade 

adequadas). 

 

Ação 1: Climatizar todos os locais de trabalho, mantendo a adequada higienização dos 

equipamentos, para bem estar das pessoas e conservação dos bens 

documentais ou materiais. 

 

Ação 2: Manter atualizado o sistema de sinalização do Instituto, verificando 

periodicamente as placas externas e internas disponíveis ao público geral. 

 

 

OBJETIVO 3: Adequar as instalações físicas em geral. 

 

Ação 1: Dar continuidade às atividades de adequação das instalações e dos banheiros, 

adaptando-os à legislação vigente no tocante à acessibilidade, conforme Projeto 

de Reforma de sanitários submetido no âmbito do Edital  de 

Manutenção/Reforma Predial – PLANES II – 2014.  

 

Ação 2: Propiciar espaço de convívio para funcionários para além dos ambientes já 

compartilhados entre a comunidade (copas, salas abertas, pátios). 

 

Ação 3: Contar com equipamentos de segurança contra incêndios em todos os prédios 

do IEL, com especial atenção aos de proteção para acervos de livros, 

periódicos e documentos. 

 

Ação 4: Dar continuidade às atividades de adequação das rampas e escadas no tocante 

a corrimãos e barras de apoio, segundo os padrões de AVCB. 

 

 

 


