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VISÃO DE FUTURO
A Visão de Futuro que a Comunidade Acadêmica da Universidade Estadual
de Ponta Grossa projeta para a instituição procura ser, diferentemente de uma
ruptura com o passado, um avançar a partir de suas conquistas. Isto é,
valorizando os princípios que até os dias atuais têm guiado suas atividades
administrativas e acadêmicas – princípios estes que constituem mesmo o
amálgama que une as relações e os valores da pluralidade de seus principais
agentes interessados – a Universidade procurará, nos próximos cinco anos,
desenvolver-se em consonância com as suas políticas instituídas. Neste sentido, a
UEPG deverá:
• firmar a sua posição, no campo do ensino de graduação, como uma das
melhores universidades do Estado do Paraná, para isso ampliando os
níveis de excelência que pratica nesta área a todas as outras em que
atua;
• tornar-se uma das mais importantes universidade estaduais no campo
da extensão, pós-graduação e pesquisa;
• constituir-se em referencial e laboratório do Ensino Superior
brasileiro, desbravando novos caminhos para o ensino, a extensão
universitária e a pesquisa, bem como para a gestão acadêmica das
universidades;
• criar estruturas acadêmicas e administrativas mais integradas, de
modo a poder cumprir com a missão de proporcionar, de fato, a
formação integral a seus estudantes, com base em atividades
interdisciplinares e transdisciplinares;
• elevar substancialmente o número de estudantes matriculados em seus
cursos de graduação e pós-graduação, garantindo acesso ao Ensino
Superior e de qualidade a um número maior de pessoas;
• disponibilizar aos seus docentes, pesquisadores, estudantes e técnicos
– bem como para a sociedade em geral – um moderno e amplo sistema
de bibliotecas e informação, dotado de uma acervo crescente e de
tecnologias, articulando suas bibliotecas a outras;

• atuar em rede com as demais instituições de Ensino Superior do Estado
do Paraná – e mesmo de outras regiões do país – elevando desse modo
a eficiência do sistema de Ensino Superior, eliminando redundâncias e
reduzindo custos unitários;
• estabelecer uma extensa rede de cooperação com a comunidade
científica nacional e internacional, que lhe permita dominar o saber
contemporâneo e atender às exigências da sociedade nos planos da
ciência, da tecnologia e da cultura, com vistas à promoção do
desenvolvimento nacional;
• assegurar condições de trabalho e estudo adequadas, seguras e
salubres a professores, estudantes, técnico-administrativos e a todos
os que demandam serviços da Universidade ou que com ela se
relacionam.

De modo sintético, tal Visão de Futuro pode ser expressa da seguinte forma:

Nos próximos cinco anos, a Universidade Estadual de Ponta
Grossa estará empenhada no alcance da excelência no ensino
de graduação e pós-graduação, na pesquisa e na extensão,
para
que
possa
ser
reconhecida
nacional
e
internacionalmente pela sua qualidade acadêmica.

