MAPA ESTRATÉGICO DE OBJETIVOS
INSTITUCIONAIS PUC MINAS - 2017-2021
VISÃO
A visão para o horizonte 2017-2021 explicita o seu desafio estratégico e sinaliza a direção a ser perseguida por todos:
Ser uma instituição católica de educação cada vez mais reconhecida pela capacidade de gerar conhecimento e inovações, bem como promover a inclusão social e consolidar alianças nacionais e internacionais, atuando nas diversas
áreas de conhecimento com eficiência, com agilidade e com adequada dimensão em sua estrutura acadêmico-administrativa, assegurando a sua contemporaneidade, qualidade e sustentabilidade.

QUALIDADE

Temas Estratégicos
INOVAÇÃO SUSTENTABILIDADE

PERSPECTIVA DA SOCIEDADE (S)

PERSPECTIVA ECONÔMICO-FINANCEIRA (E)

S1 Buscar a excelência no Ensino, Pesquisa e
Extensão, fortalecendo a imagem e a construção da marca
E1 Assegurar a autossustentabilidade e a perenidade da Instituição

S2 Ser contemporânea

E2 Ampliar receitas, otimizar custos e melhorar
a utilização de ativos

S4 Desenvolver programas, projetos e ações de
responsabilidade socioambientais, culturais,
desportivos, de extensão e pastorais da Instituição

PERSPECTIVA DOS PROCESSOS INTERNOS (P)
P1
Adequar a oferta às
demandas da sociedade
e inovar continuamente

P2
Ampliar a captação,
a retenção e a fidelização de alunos

P3
Assegurar a eficiência e a eficácia
dos processos acadêmicos, técnicos-administrativos, de comunicação e de inovação

P4
Prover as condições para
uma melhor aula para os
discentes e docentes

PERSPECTIVA DO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, TECNOLÓGICO E ORGANIZACIONAL (D)
D1 Assegurar a excelência de desempenho do
corpo funcional (docentes em cargos administrativos e funcionários técnicos-administrativos)
D2 Assegurar a satisfação dos docentes e funcionários técnicos-administrativos

D3 Renovar e promover o bom uso de tecnologias (sistemas, equipamentos e treinamentos)
D4 Utilizar as melhores práticas de governança e
gestão

Pilares de Atuação
ENSINO
PESQUISA
EXTENSÃO

MISSÃO
A missão explicita a razão da existência da nossa Instituição:
Promover o desenvolvimento humano e social, contribuindo
para a formação humanista e científica de profissionais competentes, que tenha como base valores da ética e da solidariedade
e compromisso com o bem comum, mediante a produção e
disseminação das ciências, das artes e da cultura, a interdisciplinaridade e a integração entre a Universidade e a sociedade.

VALORES

OBJETIVOS INSTITUCIONAIS

S3 Ser parceira prioritária para as pessoas e
entidades governamentais e não governamentais

Em consonância com o PPI (Projeto Pedagógico Institucional) da Universidade, os
seguintes valores devem ser considerados: Igualdade, Liberdade, Autonomia,
Pluralidade, Solidariedade e Justiça.

