
Diagnóstico eixo temático Perfil Institucional: FINALIDADES

A Unipampa  é  uma  instituição  multicampi  cujas  responsabilidades  institucionais

estão estabelecidas na Lei de sua criação, bem como em seu Estatuto.

De acordo com a Lei nº 11.640/2008:

Art.2º A Unipampa terá por objetivos ministrar ensino superior, desenvolver

pesquisa  nas  diversas  áreas  do  conhecimento  e  promover  a  extensão

universitária,  caracterizando  sua  inserção  regional,  mediante  atuação

multicampi na mesorregião Metade Sul do Rio Grande do Sul.

Em consonância com a Lei de Criação, o Estatuto estabelece:

Art. 9º A Unipampa, comunidade de docentes, discentes e pessoal técnico-

administrativo  em  educação,  tem  por  finalidade  precípua  a  educação

superior  e  a  produção  de  conhecimento  filosófico,  científico,  artístico  e

tecnológico, integradas no ensino, na pesquisa e na extensão.

Art. 10° Para a consecução de seus fins, em ações multicampi, a Unipampa

realizará:

I  -  ensino  superior,  visando  à  formação  de  excelência,  acadêmica  e

profissional,  inicial  e  continuada,  nos  diferentes  campos  do  saber,

estimulando a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do

pensamento reflexivo;

II - pesquisa e atividades criadoras, nas ciências, nas letras e nas artes;

III  - estudos da problemática social,  econômica e ambiental da região, do

país e do planeta;

IV  -  extensão  universitária,  visando  o  desenvolvimento  social,  cultural,

científico, tecnológico e econômico de sua área de abrangência, bem como

do  estado  e  do  país,  aberta  à  participação  da  comunidade  externa  e

articulada com entidades públicas e privadas, de âmbito regional, nacional e

mundial;

V - educação para o desenvolvimento sustentável, estimulando saberes que



promovam  condições  dignas  de  vida  humana,  social  e  ambiental,  no

contexto local, regional, nacional e mundial;

VI  -  oferta  permanente  de oportunidades  de  informação  e  de  acesso  ao

conhecimento, aos bens culturais e às tecnologias;

VII - a valorização da solidariedade, da cooperação, da diversidade e da paz

entre indivíduos, grupos sociais e nações.


