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REGIME DIDÁTICO 

CIENTÍFICO: O ENSINO, A 

PESQUISA E A EXTENSÃO 

O ENSINO



LDB - Art. 43

 Art. 43. A educação superior tem por finalidade:

 I – estimular a criação cultural e o 

desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo;

 II – formar diplomados nas diferentes áreas de 

conhecimento, aptos para a inserção em setores 

profissionais e para a participação no 

desenvolvimento da sociedade brasileira, e 

colaborar na sua formação contínua;



Art. 53. No exercício de sua autonomia, 

são asseguradas às universidades,

 V - elaborar e reformar os seus

estatutos e regimentos em

consonância com as normas

gerais atinentes;







Que UNIVERSIDADE  

queremos?



PERGUNTA-SE:

A UNIVERSIDADE QUE TEMOS HOJE, 

DA FORMA COMO SE APRESENTA, 

ATENDE ÀS NECESSIDADES DA 

COMUNIDADE 

E DA SUA CLIENTELA? 





ENSINO

ENSINAR            

APRENDER

Processo



LEGISLAÇÃO VIGENTE

LDB

DOCUMENTOS OFICIAIS 

QUE REGULAM A 

EDUCAÇÃO SUPERIOR



O ensino na Universidade Federal de Goiás 

será ministrado EM QUE FORMATO?

CURSOS

ATIVIDADES DIDÁTICAS

CURRICULARES

EXTRA CURRICULARES



ONDE O ENSINO SERÁ DESENVOLVIDO 

NA UFJ?

na graduação,

 na pós-graduação (lato e stricto sensu),

 e nas atividades de extensão.



Quaisquer que sejam as prioridades atuais 

ou que venham a ser definidas pela UFJ,

A indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da 

extensão. 

O mérito, a qualidade, excelência em todas as 

suas instâncias e atividades. 

A autonomia e a liberdade acadêmica. 

O compromisso com o povo da região e do 

Brasil



USP 2034: Planejando o Futuro

 Universidade de São Paulo. Reitoria. USP 2034:

Planejando o Futuro/organizadores Suely Vilela,

Franco Maria Lajolo. – São Paulo: Editora da

Universidade de São Paulo, 2009. 216 p.; 23 cm.

ISBN 978-85-314-1185-4 1. Ensino Superior. 2.

Universidade de São Paulo. 3. Educação. I.

Sampaio, Suely Vilela. II. Lajolo, Franco Maria. III.

Título: Planejando o Futuro.



DESAFIOS:

Há uma forte demanda por novos modelos

de educação superior que permitam

explorar o potencial das novas tecnologias

de informação e conhecimento providas

pela internet e outras mídias,

incorporando-as nos processos de ensino,

tanto presencial como a distância.



DESAFIOS:

Há uma grande expectativa da sociedade

por um maior engajamento das

universidades no projeto de

desenvolvimento social e econômico do

país, que passa, necessariamente, pela

transição no seu eixo econômico principal

com a incorporação de alta tecnologia e

conhecimento em todas as instâncias

produtivas.



FOCO

NO PROBLEMA

OU 

NA SOLUÇÃO


