
 
 
 

 
Diagnóstico eixo temático Gestão Institucional: ÓRGÃOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES 
ACADÊMICAS 
 

 
O organograma da Unipampa estabelece diferentes órgãos de apoio às          

atividades acadêmicas. Estes estão organizados, vinculados à Reitoria e aos campi,           

e têm como foco o apoio à plena realização das atividades finalísticas da             

Universidade. 

 

No âmbito da reitoria, atualmente, tem-se, para além das coordenações e           

divisões específicas ao organograma de cada pró-reitoria, os seguintes órgãos de           

apoio:  

● Diretoria de Educação a Distância - DEaD: A DEaD tem como           

missão institucional apoiar o desenvolvimento de políticas e ações de          

ensino, pesquisa e extensão na modalidade a distância. A implantação          

da DEaD está institucionalizada por meio do atendimento ao objetivo 5           

do Projeto Institucional da Universidade, que é “Aperfeiçoar as ações          

de Educação a Distância na UNIPAMPA”. 

● Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - DTIC:         

tem por objetivo criar e manter condições para o funcionamento          

sistêmico das atividades ligadas à tecnologia da informação e         

comunicação na Universidade, a fim de dar suporte ao         

desenvolvimento do ensino, pesquisa, extensão, gestão e serviços à         

comunidade, de acordo com as diretrizes da Universidade. Deve atuar          

como órgão estratégico para tomadas de decisões. 

● Diretoria de Assuntos Estratégicos e de Relações Institucionais e         

Internacionais - DAEINTER: apresenta-se como instrumento de       

articulação, promoção e administração da cooperação da Universidade        



com outras instituições de ensino, entes representativos de Estados         

como Consulados e Embaixadas, organismos internacionais      

governamentais e não - governamentais.  

● Coordenadoria de Ações Afirmativas - CAF: tem como objetivo         

promover ações transversais de equidade junto aos órgãos da         

administração superior, comissões, órgãos complementares e      

suplementares, pró-reitorias e unidades universitárias sediadas nos       

municípios de Alegrete, Bagé, Caçapava do Sul, Dom Pedrito, Itaqui,          

Jaguarão, Santana do Livramento, São Borja, São Gabriel e         

Uruguaiana. 

● Núcleo de Desenvolvimento de Pessoal - NUDEPE: tem a finalidade          

de implantar e coordenar as ações do Programa de Capacitação dos           

Servidores Docentes e Técnico-administrativos em Educação (TAEs).       

O Programa visa ao desenvolvimento do servidor como profissional e          

cidadão, capacitando-o para as ações de gestão pública e para o           

exercício de atividades de forma articulada com a função social da           

Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA).  

● Sistema de Bibliotecas - SISBI: Dentre as suas principais atribuições,          

destacam-se a administração geral das bibliotecas, a criação e a          

padronização de serviços e a compra de material bibliográfico.  

● Coordenadoria de Laboratórios - COLAB: A Coordenadoria é o         

órgão executor do Sistema de Laboratórios, tendo a premissa de          

organizar e regular o funcionamento, desenvolver ações de apoio, e          

difundir métodos que resultem na eficiência e segurança das         

atividades desenvolvidas pelos diversos laboratórios existentes na       

instituição.  

● Núcleo de Inclusão e Acessibilidade - NINA: é o setor responsável           

pela articulação de ações visando contribuir com a definição,         

desenvolvimento e implantação de políticas de inclusão e        

acessibilidade na UNIPAMPA. 

● Hospital Universitário Veterinário - HUVET: Possui como objetivo        

primário, servir como laboratório para a execução de aulas práticas de           



diversas disciplinas do curso de Medicina Veterinária e, além disso,          

prestar atendimento clínico e cirúrgico à pequenos e grandes animais          

da comunidade de Uruguaiana e região. 

● Parque Científico e Tecnológico do Pampa – PAMPATEC: Seu         

caráter multicampi, destina-se a promover atividades de pesquisa,        

desenvolvimento e inovação tecnológica por meio da parceria com         

empresas e entidades. 

● Parque Tecnológico da Campanha - CAMPTEC: com caráter        

interinstitucional, uma vez que a gestão será compartilhada entre         

Unipampa e o IFSUL Bagé, será destinado ao desenvolvimento de          

pesquisas nas áreas de energia renovável, agronegócio, cultivo de         

oliveiras e startups.  

● Centro de Interpretação do Pampa - CIP: tem-se como um espaço           

que se destinará às diversas manifestações culturais, congregando        

tanto os pesquisadores quanto o público em geral, nas mais variadas           

experiências sensitivas por meio de sons e imagens. 

● Planetário: O Planetário constitui um espaço de altíssima relevância para a           

região, tendo em vista a carência de museus de ciência e tecnologia,            

aquários, jardins botânicos, observatórios e outros espaços de educação         

não-formal. Atualmente, o planetário recebe, diariamente, turmas escolares        

que agendam suas visitas por meio do sítio web         

porteiras.s.unipampa.edu.br/planetario e, mensalmente realiza atividades     

abertas ao público, propiciando que conteúdos de divulgação científica         

alcance um espectro mais amplo da população. 
● Editora: é responsável pela política editorial da UNIPAMPA,        

observando o que estabelecem o Estatuto e o Regimento da          

Universidade, assim como os critérios estabelecidos pela Instituição.        

Tem como missão editar publicações de qualidade, bem como realizar          

levantamentos e estudos visando à seleção de obras a serem          

publicadas, além de elaborar planejamentos gráficos de trabalhos        

editoriais. 

http://porteiras.s.unipampa.edu.br/planetario


● Assessoria de Comunicação Social: Suas atividades visam garantir        

a difusão do conhecimento e a socialização das práticas institucionais,          

bem como a interação entre disciplinas, áreas de conhecimento,         

campos do saber e entre os campi e os diferentes órgãos da            

Instituição. 

 






