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APRESENTAÇÃO (Em construção) 

O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI é um instrumento de 

planejamento e gestão norteador das decisões e ações institucionais. 

As dimensões que compõem o PDI caracterizam a instituição em sua filosofia 

de trabalho, missão, diretrizes pedagógicas, estrutura organizacional e 

atividades acadêmicas desenvolvidas e, ou, pretendidas. 

O PDI  do Consórcio das Instituições do Sul/Sudeste de Minas Gerais foi 
elaborado coletivamente pelas Universidades Consorciadas, contemplando 
objetivos e metas para o qüinqüênio 2011-2015. 

1. PERFIL INSTITUCIONAL (Responsável):  Inserir perfil de cada IFE, com os seguintes 
dados: data de criação, área de atuação, unidades fora de sede/cidades, localização e 
importância geográfica. 

O consórcio das Universidades Federais do Sul-Sudeste de Minas Gerais é 

um(a) (natureza jurídica) constituído(a) pelas seguintes instituições: Universidade 

Federal de Alfenas (UNIFAL-MG), Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI), 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Universidade Federal de Lavras 

(UFLA), Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), Universidade Federal de 

São João Del-Rei (UFSJ) e Universidade Federal de Viçosa (UFV). 

O Consórcio reune mais de 250 cursos de graduação, oferece mais de 13 mil 

vagas e atende a mais de 43 mil alunos matriculados na graduação. Já na pós-

graduação, oferece 121 programas e 175 cursos, sendo 2 com conceito 7, 

máximo, 5 com conceito 6 e 15 com conceito 5, todos estes considerados de 

excelência, contando com mais de 5 mil alunos matriculados. Juntas, as 

Universidades do Sul/Sudeste de Minas Gerais apresentam mais de 50 

citações na rede ISI Web of Knowledge. 



Com relação a pessoal, o consórcio reune 3.784 docentes e 5.620 técnico-

administrativos. De acordo com a Capes, o número de docentes permanentes 

atuando na pós-graduação chega a 1.553. 

1.1 Histórico das Universidades Consorciadas: 

Universidade Federal de Alfenas 

A Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG), originalmente, Escola de 

Farmácia e Odontologia de Alfenas (EFOA), foi fundada no dia 03 de abril de 

1914, por João Leão de Faria, com a implantação do curso de Farmácia e, no 

ano seguinte, foi implantado o curso de Odontologia. Foi reconhecida pela Lei 

Estadual nº 657, de 11 de setembro de 1915, do Governo do Estado de Minas 

Gerais. 

O reconhecimento nacional realizado pelo então Ministério da Educação e 

Saúde Pública consta no Art. 26 do Decreto 19.851 e, em 23 de março de 

1932, quando foi aprovado o novo regulamento, enquadrando-a nas 

disposições das leis federais. A Lei nº 3.854, de 18 de dezembro de 1960, 

determinou sua federalização. 

A transformação em Autarquia de Regime Especial efetivou-se por meio do 

Decreto nº 70.686, de 07 de junho de 1972. Esta transformação favoreceu a 

implantação do curso de Enfermagem e Obstetrícia, autorizado pelo Parecer nº 

3.246, de 5 de outubro de 1976 e Decreto nº 78.949, de 15 de dezembro de 

1976 e reconhecido pelo Parecer do CFE nº 1.484/79, Portaria MEC nº 1.224, 

de 18 de dezembro de 1979. Sua criação atendia, nessa época, à política 

governamental de suprimento das necessidades de trabalho especializado na 

área de saúde. 

A mudança para Centro Universitário Federal (EFOA/Ceufe) ocorreu em 1º de 

outubro de 2001, pela da Portaria do MEC nº 2.101. Em 29 de julho de 2005, 

foi transformada em Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG), pela Lei 

11.154. No ano de 2007, atendendo às tendências de expansão das 

Instituições Federais de Ensino Superior, foi aprovada pelo Conselho Superior 

da UNIFAL-MG, a criação dos campi nas cidades de Varginha e Poços de 

Caldas e, de outro, em Alfenas. Foram criados, para o campus de Varginha, os 

cursos de Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia, Ciências 



Atuariais, Administração Pública e Ciências Econômicas, e os cursos de 

Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, Engenharia Urbana e 

Ambiental, Engenharia de Minas, e Engenharia Química, para o campus de 

Poços de Caldas, com início no primeiro semestre de 2009. 

Universidade Federal de Itajubá (Não enviou o arquivo) 

Universidade Federal de Juiz de Fora (idem) 

Universidade Federal de Lavras (idem) 

Universidade Federal de Ouro Preto (idem) 

Universidade Federal de São João del-Rei 

A Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ originou-se das três 

instituições de ensino superior existentes em São João del-Rei na década de 

1980: Faculdade Dom Bosco de Filosofia, Ciências e Letras; Faculdade de 

Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis; e Faculdade de Engenharia 

Industrial. A  Fundação de Ensino Superior de São João del-Rei - FUNREI, é 

criada com a assinatura da lei nº 7.555 de 18 de dezembro de 1986. Em 19 de 

abril de 2002, a instituição é transformada em Universidade Federal, Lei 

10.425. 

Oferece 48 cursos de graduação, porém, se considerados os cursos em regime 

integral e/ou noturno e as entradas no primeiro e no segundo semestre, a UFSJ 

oferece aos ingressantes 58 alternativas de entrada.  

Na pós-graduação stricto sensu, oferece 10 programas de pos-graduacao 

stricto sensu, sendo um no nível de mestrado e doutorado. 

Além de suas atividades de ensino presencial na sede e nos campi fora de 

sede, a UFSJ utiliza da estratégia da Educação a Distância e o 

desenvolvimento de novos suportes e tecnologias educacionais oferecendo 

também 3 cursos de pós-graduação lato sensu.  

A UFSJ possui 84 grupos de pesquisas nas áreas nas Ciências Biológicas;  

Ciências da Saúde,  Ciências Exatas e da Terra; Engenharias; Ciências 

Humanas; Ciências  



Sociais Aplicadas e Linguística, Letras e Artes.  

A UFSJ dispõe de seis campi: três deles estão localizados em São João del-

Rei: Campus Santo Antônio, Campus Dom Bosco e Campus Tancredo Neves, 

além do Centro Cultural “Solar da Baronesa. Fora da sede conta  com o 

Campus Alto Paraopeba que está localizado na região dos municípios de 

Congonhas, Ouro Branco, Conselheiro Lafaiete, São Brás do Suaçuí e 

Jeceaba; o Campus Centro-Oeste Dona Lindu, no município de Divinópolis; e o 

Campus de Sete Lagoas localizado em Sete Lagoas. 

A Extensão Universitária é concebida de forma articulada à pesquisa e ao 

ensino, como aquela que promove a relação entre Universidade e Sociedade, 

por meio de troca de saberes e da democratização do conhecimento 

acadêmico. Atua em diferentes áreas como saúde, cultura, educação, meio 

ambiente e trabalho, com projetos e programas integrados às demandas 

apresentadas pela sociedade. 

Universidade Federal de Viçosa 

A UFV originou-se da Escola Superior de Agricultura e Veterinária - ESAV, 

criada pelo Decreto 6.053, de 30 de março de 1922, do Presidente do Estado 

de Minas Gerais, Arthur da Silva Bernardes. Em 1948, foi transformada em 

Universidade Rural do Estado de Minas Gerais – UREMG. Em 15 de julho de 

1969, foi federalizada com o nome de Universidade Federal de Viçosa. 

Pioneira nas Ciências Agrárias, expandiu-se noutras áreas do conhecimento, 

tais como Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Exatas e Tecnológicas e 

Ciências Humanas, Letras e Artes.  

A UFV, além do campus-sede em Viçosa, possui os campi UFV - Florestal e 

UFV - Rio Paranaíba, além de um Colégio de Aplicação - COLUNI (Ensino 

Médio). Em seus três Campi, oferece 66 cursos de graduação, e na pós-

graduação stricto sensu oferece 35 programas nas diversas áreas de 

conhecimento, sendo 21 programas com mestrado  e doutorado e 14 

programas apenas com mestrado.  

O campus sede da UFV está localizado na cidade de Viçosa, Zona da Mata 

Mineira, exercendo enorme influência não só nesta mesorregião, como também 



em todo o país, atraindo não só estudantes como também professores e 

técnico-administrativos. Visando à inserção efetiva da UFV na região, o Centro 

Tecnológico de Desenvolvimento Regional de Viçosa – CENTEV/UFV 

composto pela Incubadora de Empresas de Base Tecnológica, Central de 

Empresas Juniores, Parque Tecnológico de Viçosa e Núcleo de 

Desenvolvimento Social e Educacional. Destacando-se pelo estímulo e apoio à 

geração de empreendimentos que comercializam produtos e processos 

inovadores, resultantes, na sua quase totalidade, da transferência do 

conhecimento gerado pela Instituição. 

O Campus UFV - Florestal está localizado a 60 km de Belo Horizonte na região 

central do estado, foi criado visando o aumento de opções para a comunidade 

desta região,  inclusive da região metropolitana de Belo Horizonte. O Campus 

UFV -  Rio Paranaíba,  situa-se na região do Alto Paranaíba distante a 330 km 

de Belo Horizonte. As principais atividades econômicas são a agropecuária, as 

principais culturas plantadas são o café, o alho, a soja e o milho. A 

industrialização é crescente, principalmente a produção de embalagens e 

telhas. A indústria de laticínios e fertilizantes também merece destaque. 

1.2 Missão 

Construir parcerias e compartilhamento de conhecimento e experiências, nas 

áreas de ensino, pesquisa e extensão, visando o fortalecimento das 

Universidades consorciadas na sua capacidade de atendimento às demandas 

da sociedade. 

1.3 Princípios (Em construção) 

 Autonomia Universitária 
 Ética 
 Integração 
 Qualidade 
 Indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão 

1.4 Visão de Futuro 

Seremos referência nacional e internacional na educação superior, na pesquisa 

científica e inovação e na transferência de conhecimento e tecnologias. 

1.5. Objetivos 



I. Implementar políticas de integração e complementariedade de ações 

acadêmicas e administrativas visando o fortalecimento das 

Universidades consorciadas; 

II. Promover práticas inovadoras e sinérgicas voltadas para o 

desenvolvimento de tecnologias e conhecimento; 

III. Implementar políticas integradas de gestão de pessoas; 

IV. Promover ações inovadoras no ensino de graduação e de pós-

graduação; 

V. Desenvolver pesquisas científicas de impacto social; 

VI. Promover ações integradas de extensão e cultura inclusivas; 

VII. Estimular políticas de assistência estudantil voltadas para inclusão e 

permanência discente. 

 

1.6 Área (s) de atuação acadêmica.  (responsável - UFV) 
 

1.7 Inserção regional: [UFV] Zona da Mata, Sul de Minas UNIFAL 
 

Campo das Vertentes: 

A região do Campos das Vertentes é uma das doze mesorregiões do estado 

brasileiro de Minas Gerais. É formada pela união de 36 municípios agrupados 

em três microrregiões. Suas cidades mais importantes são Barbacena e 

Lavras, mas tendo como cidade eixo e pólo regional assim como central a 

cidade de São João del Rei. O Campo das Vertentes se destaca pela produção 

de base artesanal tanto na área agrícola como na de produtos têxteis, estanho, 

madeira e couro. Tem uma população de 546.007 (IBGE 2006), IDH médio de 

0,775 (PNDU/2000) 

2 Metas: 
 

 Associadas aos Objetivos I e II 
 

• Criar Estatuto e Regimento Interno do Consórcio. 

• Instalar escritórios de representação em Belo Horizonte e Brasília. 



• Criar indicadores para acompanhamento e avaliação de desempenho do 

Consórcio. 

• Estabelecer diretrizes de gestão orçamentária. 

• Realizar sete seminários sobre práticas bem sucedidas de planejamento 

e gestão. 

• Estabelecer procedimentos integrados de planejamento e gestão. 

• Construir centro de pesquisa. 

 

 Associadas ao Objetivo III  
 

• Implementar políticas integradas de gestão de pessoas 

• Estabelecer procedimentos compartilhados de seleção e mobilidade de 

servidores. 

• Estabelecer procedimentos compartilhados de avaliação de 

desempenho, capacitação, qualificação e dimensionamento de pessoal. 

• Estabelecer procedimentos compartilhados de assistência a saúde e 

qualidade de vida dos servidores. 

 

 
Graduação: 

● Matrícula interinstitucional  (mobilidade ) 
○ Criação de um programa de bolsas número de bolsas 2000 

bolsas ( 1 milhão mensal) 
○ Criação de vagas equivalente a 2 vezes o número de disciplinas 

oferecidas por período, sendo 5  disciplinas por alunos  
(aproximadamente 2000 bolsas) 

○ Criação de uma secretaria para administração da matrícula 
interinstitucional com 3 técnicos em assuntos educacionais por 
instituiçã0 contanto também com a coordenação de um docente. 

● Mobilidade docente – criação de um programa de bolsas para o docente 

receber alunos na própria IES ou se deslocar para 

● Desenvolvimento de um sistema gerenciador da matrícula 

interinstitucional 

● Uniformização do processo de seleção 

● Criação de núcleo de estudos pedagógicos 

● Criação de novos cursos nas diferentes áreas 



● Criação de um bacharelado interdisciplinar em ciência e tecnologia e 

artes e design 

Pós-Graduação: 
● Criar instituto de estudos avançados que seja referência para a 

integração, fortalecimento e expansão da pesquisa e pós-graduação 

permitindo discussão, de forma abrangente e interdisciplinar, das 

questões fundamentais relativas ao desenvolvimento globalizado. Pela 

natureza de suas atividades, o IEA desempenhará papel significativo no 

incremento do intercâmbio científico e cultural entre a IFES consorciadas 

e delas com as demais instituições brasileiras e estrangeiras. O IEA 

deverá ser concebido para ser um lugar físico de encontro e de 

articulação de competências e de lideranças, internas e externas às 

consorciadas, viabilizando a ação conjunta de seus integrantes. 

● Formular e implementar política de inserção internacional que permita 

dupla-titulação, desenvolvimento de projetos de pesquisa avançada, 

captação de recursos de órgãos de fomento internacionais, participação 

e intercâmbio de pesquisadores visitantes, docentes e discentes, bem 

como a geração de produtos tecnológicos e conhecimento técnico-

científico. 

● Estimular a criação de programas de pós-graduação em áreas 

estratégicas (nanotecnologia, bioenergia, administração pública, ensino 

de ciências, dentre outras) e complementares (engenharias, ciências da 

vida, humanas e sociais aplicadas), considerando as competências 

instaladas nas IFES. 

● Implementar metas e ações de cooperação entre os programas visando 

o fortalecimento, consolidação e excelência nacional e internacional da 

pós-graduação. Nessas ações inclui-se o apoio de programas 

consolidados a grupos emergentes de docentes de outras IFES visando 

a nucleação e a criação de novos programas. 

● Definir políticas e práticas acadêmicas que contribuam para a formação 

complementar do corpo discente, incluindo: matrícula cruzada na pós-

graduação, oferta de disciplinas de formação pedagógica, treinamento 

em novas metodologias de pesquisa e ensino, estímulo à troca de 



informações científicas entre discentes da pós-graduação de diferentes 

IFES. 

● Garantir e ampliar a socialização das pesquisas desenvolvidas por 

docentes e discentes por meio da realização de eventos técnico-

científicos interinstitucionais. 

● Criar cadastro integrado de informações estratégicas que permita o 

mapeando de competências e especialidades de docentes nas 

consorciadas. Este banco facilitará a escolha e acesso a consultores 

para emitir pareceres, realizar avaliações externas e participar 

efetivamente de projetos de pesquisa. 

● Implementar mecanismos de fortalecimento dos periódicos institucionais 

com o objetivo de incrementar a disseminação da produção científica de 

qualidade. 

● Contribuir para a qualificação/capacitação dos servidores técnico-

administrativos, reunindo esforços e ações conjuntas. 

 
 Associadas ao Objetivo V 

 
● Desenvolvimento de projetos e formação de núcleos de estudos 

prioritariamente nas áreas de nanotecnologia,  bioenergia,  

biodiversidade e fitoterápicos, no período de quatro anos. 

● Implantação e consolidação de Centro de pesquisa em local diferente 

daquele das consorciadas, no período de cinco anos. 

● Desenvolvimento de ações para a indução de Programas de Pesquisa, 

Inovação Tecnológica e empreendedorismo com a avaliação de 

demanda de cada consorciada, no período de um ano. 

● Movimentação de pesquisadores e de estudantes que participam de 

programas de pesquisa e de Iniciação Científica nas consorciadas, no 

período de um ano. 

● Realização de eventos de pesquisa com a participação das 

consorciadas anualmente. 

● Promover a inserção internacional por meio de convênios específicos 

com instituições estrangeiras, no período de um ano. 



● Promover o aumento da produção científica e tecnológica, no período de 

três anos. 

●  

 Associadas ao Objetivo VII 
 

● Fazer esforços para que todas as IFES do consórcio possuam uma Pró-

Reitoria de Assuntos Estudantis. 

● Possibilitar que a mobilidade atenda a pelo menos 10% dos estudantes 

de graduação dos cursos presenciais. 

● Propiciar atendimento nas modalidades previstas no plano nacional de 

assistência estudantil – PNAES a todos os estudantes em 

vulnerabilidade sócio-econômica. 

● Alinhamento das metodologias de avaliação sócio-econômica (ASE) das 

IFES do Consórcio. 

● Manter reuniões periódicas do GT de Assuntos Estudantis. 

 
3 Organização Administrativa do Consórcio (UNIFAL) 
A estrutura administrativa do consórcio universitário será composta por: 

● Um conselho administrativo, composto pelos reitores das universidades 
consorciadas dentre os quais será eleito um presidente com mandato 
determinado; 

● Um conselho consultivo no intuito de orientar as decisões do conselho 
administrativo composto por representantes dos docentes, dos discentes 
e do pessoal técnico administrativo de cada uma das universidades na 
proporção determinada pelo art. 56, parágrafo único da Lei nº 
9.394/1996; 

● Uma secretaria executiva 
 
4. Infra-Estrutura 

Será constituída pela infra-estrutura das Universidades consorciadas, 
disponibilizadas sem prejuízo para as atividades das instituições. Além 
disso, está prevista a instalação de escritórios de representação em Brasília 
e Belo Horizonte e de um centro de pesquisa em local a ser definido. 

 
5. Avaliação e Acompanhamento do Desenvolvimento do Consórcio 

As ações do consórcio serão acompanhadas e avaliadas periodicamente 
por Comissão Própria de Avaliação. 

 
6. Aspectos Financeiros e Orçamentários 



O desenvolvimento das ações do consórcio será efetivado mediante aporte 
de recursos especificamente a elas destinados, sem comprometer ou 
concorrer com o orçamento de cada instituição. 


