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APRESENTAÇÃO 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) – 2014/2016, com a finalização do Relatório 

Anual de Autoavaliação de 2014, cumpre mais uma etapa de seu Projeto de Autoavaliação 

aprovado pelo Conselho Universitário (CONSU) – Parecer nº 071/2014/CONSU. 

A primeira grande tarefa, assumida pela Comissão, foi a de preparar os documentos 

necessários ao Recredenciamento da UFSJ. Este empreendimento ampliou 

significativamente os compromissos da CPA com a UFSJ, uma vez que esta instância 

acadêmica assumia também uma missão institucional de vulto, porque teria como atribuição 

não apenas realizar a pesquisa anual de Autoavaliação, mas, atender a uma demanda de 

Recredenciamento que envolveu a construção de um Relato Institucional. Por meio do 

referido documento, se procurou alinhavar uma narrativa reflexiva sobre a trajetória da 

instituição, desde o seu último processo de avaliação externa, ocorrido em 2009, até o 

presente momento. Naquele período, por razões, que não cabe aqui arrolar, o processo de 

avaliação externa não resultou num processo de recredenciamento, como era previsto.  

Não se pode deixar de registrar aqui, a tensão envolvida neste processo.  A CPA 

havia sido reformulada e, apesar da experiência acadêmica de seus membros 

Representantes Docentes e Técnico-Administrativos, do compromisso e envolvimento dos 

Representantes Discentes e da Comunidade Externa, se sentia despreparada, por estar 

realizando o seu primeiro ciclo de avaliação. Deste modo, foi necessário que a Comissão se 

desdobrasse tanto em termos de horas de dedicação ao trabalho, quanto em termos de 

aprendizado e conhecimento dos procedimentos administrativos e acadêmicos exigidos no 

processo de recredenciamento, além de compreender e assumir solidariamente à Reitoria 

da UFSJ a responsabilidade de construir os documentos centrais exigidos neste processo, e 

reunir toda a documentação necessária. 

A conjugação e o cruzamento entre o processo de Recredenciamento e a realização 

do primeiro ciclo de Autoavaliação, desde a aprovação do PDI 2014-2018, em 17 de 

fevereiro de 2014 pela Resolução 004/2014, obrigou a CPA a construir três documentos 

técnicos distintos, a saber: 

- Relato Institucional: organizado em sete itens que pretendem dar conta do processo de 

desenvolvimento da Instituição nos últimos cinco anos, demarcando o seu histórico, as suas 

áreas de atuação acadêmica, e, por fim, a exigência mais complexa, que seria a de 

responder como, neste percurso, as ações administrativas estavam intrinsecamente 

articuladas com os processos de autoavaliação e das avaliações externas da Instituição 

como um todo, e dos diferentes cursos de graduação e pós-graduação, sobretudo as 
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avaliações do SINAES, como o ENADE e os CPCs, que compõem o IGC, e as avaliações in 

loco, geradoras do CI e dos CCs. 

- Formulário de Recredenciamento: constituído dos seguintes Eixos: 1 - Planejamento e 

Avaliação Institucional; 2 - Desenvolvimento Institucional; 3 - Políticas Acadêmicas; 4 - 

Políticas de Gestão; 5 - Infraestrutura Física. Cada um destes Eixos possui uma série de 

itens e dimensões, totalizando cinquenta e um tópicos compostos de textos de no máximo 

8.000 caracteres, sem a permissão do uso de tabelas e gráficos; além de um item específico 

sobre os requisitos legais e normativos exigidos para o funcionamento de uma universidade. 

- Relatório de Autoavaliação 2014: resultado da Pesquisa de Autoavaliação realizada de 

Dezembro de 2014 a Janeiro de 2015. 

A combinação destas diferentes demandas exigiu um processo de construção de 

conhecimento da Instituição, para o qual, a CPA foi obrigada a estender o seu olhar 

analítico, e apreender criticamente um percurso de consolidação que envolve a 

compreensão de toda a história de desenvolvimento da Instituição, dos conflitos que a 

marcaram, tanto do ponto de vista acadêmico, quanto administrativo, permitindo perceber o 

que a singulariza enquanto uma Instituição Federal de Ensino Superior. 

Conforme colocado anteriormente, o presente Relatório de Autoavaliação, apesar de 

se referir a um primeiro ciclo de autoavaliação realizado no período de um ano, a contar da 

aprovação do novo PDI de 2014-2018, apresenta uma síntese provisória deste processo de 

reflexão sobre a trajetória institucional da UFSJ.   

Conforme previsto na Proposta de Autoavaliação Institucional, aprovada pelo 

CONSU, os resultados do processo deverão ser compartilhados com toda a Comunidade 

Acadêmica, em seus diferentes campi localizados em diferentes cidades do Estado de 

Minas Gerais, com a Comunidade Externa das respectivas cidades e regiões, e, por fim, 

com a Reitoria da UFSJ, cumprindo o compromisso assumido de ser, ao mesmo tempo, um 

instrumento de aprendizado coletivo, fundamental para o processo de desenvolvimento 

institucional, e um instrumento ativo de gestão universitária. 

Assim, a sua finalidade é apontar os principais desafios a serem perseguidos nos 

próximos anos, explicitados nos objetivos e metas assumidos no seu PDI, na análise dos 

dados e nas ações desenvolvidas pelas diferentes Pró-Reitorias, bem como, na análise da 

percepção da comunidade acadêmica interna e externa da UFSJ. 

Em função das razões apresentadas nesta introdução, o presente relatório está 

estruturado da seguinte forma:  
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a) Breve Histórico Institucional; 

b) Áreas de atuação acadêmica: com base nos dados de 2014, número de discentes 

por campi, cursos de graduação, especialização e Pós-graduação Stricto Sensu;  

c) Referencial teórico e metodológico: utilizado como base para a organização dos 

instrumentos de coleta de dados, a articulação e o confronto entre as seguintes 

fontes: objetivos e metas constantes do PDI 2014-2018 - elemento central para o 

estabelecimento dos parâmetros da análise de onde a Instituição pretende chegar e 

com quais valores opera em seu cotidiano; os relatórios institucionais das ações de 

gestão dos respectivos setores de todas as Pró-reitorias (Planejamento; 

Administração; Gestão de Pessoas; Pró-reitoria de Ensino de Graduação; Pró-

reitoria Adjunta de Ensino de Graduação; Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação 

e sua Pró-reitoria Adjunta; Pró-reitoria de Extensão e Assuntos comunitários; Pró-

reitoria de Assuntos Estudantis.) com a utilização de seus respectivos dados de 

número de bolsas, volume de recursos investidos, políticas aprovadas nos 

conselhos, etc., e, por fim, os dados obtidos por meio dos questionários de 

autoavaliação que terá a sua metodologia de construção descrita a seguir, bem 

como os procedimentos de análise que fundamentam os juízos e as interpretações, 

da CPA, sobre a realidade institucional; 

d) Desenvolvimento: Descrição e análise dos cinco Eixos Temáticos, conforme 

definidos pelas notas técnicas editadas em 2014. A análise integra e articula três 

dimensões: a descrição dos objetivos estratégicos e metas que constam no PDI; a 

análise das ações e indicadores de gestão, produzidos pelas diferentes Pró-reitorias; 

e, por fim, os dados da pesquisa com os diferentes segmentos da comunidade 

acadêmica, finalizando cada Eixo com uma síntese provisória. 

e) Conclusões Provisórias: sintetizando os principais pontos considerados Excelentes, 

Muito bons, Suficientes e Insuficientes em cada Eixo, com o apontamento ou 

sugestão de novas políticas e/ou de aprimoramento das políticas existentes na 

UFSJ. 

f) Reflexões sobre os principais elementos que singularizam a UFSJ enquanto 

Universidade Pública: o Plano Institucional de Cultura, o Plano Institucional de 

Internacionalização e o Plano de Desenvolvimento Institucional Sustentável. A 

metodologia do processo de construção da pesquisa de Autoavaliação será descrita 

no item 3.1 deste Relatório. 
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I – BREVE HISTÓRICO 

A Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) foi instituída pela Lei 7.555, de 

18 de dezembro de 1986, como Fundação de Ensino Superior de São João del-Rei 

(FUNREI), sendo resultado da reunião e federalização de duas instituições: a Faculdade 

Dom Bosco de Filosofia, Ciências e Letras, cujas atividades iniciaram em 1954, mantidas 

pela Inspetoria de São João Bosco; e a Fundação Municipal de São João del-Rei, 

mantenedora da Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis 

(FACEAC) e da Faculdade de Engenharia Industrial (FAEIN), cujas atividades iniciaram-se 

em 1972 e 1976, respectivamente.  

Em 19 de abril de 2002, a Funrei foi transformada em Universidade por meio da Lei 

nº 10.425, adotando a sigla UFSJ, eleita pela comunidade acadêmica. A UFSJ é pessoa 

jurídica de direito público, com financiamento pelo Poder Público, vinculada ao Ministério da 

Educação, que tem sede e foro na cidade de São João del-Rei, e possui unidades 

educacionais em Divinópolis, na região do Alto Paraopeba e Sete Lagoas, todas no Estado 

de Minas Gerais. Como uma Instituição federal de ensino público superior, a UFSJ zela pela 

autonomia científica, didática, administrativa, disciplinar e de gestão financeira e patrimonial. 

Foi uma das poucas Instituições Federais de Ensino Superior criadas na década de 

1980. Desde o processo de federalização, já assumia como um dos eixos centrais de suas 

atividades-fim a indissociabilidade entre as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

Desde o início, a Instituição trabalhou para a qualificação de seu quadro docente, sobretudo 

com o incentivo ao doutoramento, bem como à formação e a estabilização dos grupos de 

pesquisa e à implantação de Pós-Graduação stricto sensu, elementos fundamentais para a 

sua transformação em Universidade. 

Atualmente, a Instituição estrutura-se administrativamente em 6 (seis) Unidades 

Educacionais e um Centro Cultural. Estão localizados em São João del-Rei, o Campus 

Santo Antônio, o Campus Dom Bosco e o Campus Tancredo de Almeida Neves, além do 

Centro Cultural da UFSJ. Entre 2007 e 2008, a UFSJ criou 3 (três) Unidades Educacionais 

em outros municípios de Minas Gerais: o Campus Alto Paraopeba, localizado na divisa entre 

os municípios de Congonhas e Ouro Branco; o Campus Sete Lagoas, na cidade homônima; 

e o Campus Centro-Oeste Dona Lindu, situado no município de Divinópolis. 

Para o desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e Extensão, a UFSJ conta com 759 

(setecentos e cinquenta e nove) docentes efetivos e 539 (quinhentos e trinta e nove) 

técnicos-administrativos. O alto padrão de formação de seu quadro profissional, aliado à 
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oferta majoritária de cursos noturnos, faz da UFSJ uma instituição pública de alta qualidade 

e, destacadamente, inclusiva. 
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II – ÁREA DE ATUAÇÃO ACADÊMICA 

Com a adesão aos Programas REUNI e Expandir, a UFSJ passou atuar em todas as 

grandes áreas do conhecimento1: Ciências Humanas, Linguística, Letras e Artes, Sociais 

Aplicadas, Ciências Exatas e da Terra, Ciências Biológicas, Engenharias, Ciências da 

Saúde e Ciências Agrárias. Atualmente, são oferecidos 4 (quatro) Cursos de Graduação a 

Distância e mais 44 (quarenta e quatro) Cursos de Graduação Presenciais, distribuídos 

pelos 6 (seis) campi da UFSJ. 

Foi, justamente, no período compreendido entre os anos de 2007 e 2014, coincidindo 

com a adesão ao Expandir e ao REUNI, que a UFSJ apresentou um crescimento vertiginoso 

na oferta de cursos de graduação, conforme se pode observar na Figura 1, a seguir: 

Figura 1: Evolução da oferta de cursos de graduação – 2007/2014 

Fonte: PROEN (2015). 

 Como consequência direta da expansão da graduação, a pós-graduação, também foi 

ampliada, significamente, sua oferta de cursos e de vagas nesse período, bem como suas 

áreas de atuação. Os Quadros 1 a 9, a seguir, ilustram as áreas de atuação acadêmica, os 

cursos de graduação e pós-graduação, o número de discentes por curso e, por fim, a 

síntese dos números atuais da Graduação e da Pós-Graduação da UFSJ. 

 

                                                             

1 Conforme CNPq <http://memoria.cnpq.br/areasconhecimento/index.htm> 
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Quadro 1: Graduação e Pós-graduação - CAP 

Fonte: PROEN/PROPE (2015). 
 
 

 

Quadro 2: Graduação e Pós-graduação – CCO 

CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU (CCO) 

Graduação Grau Turno Discentes 

Bioquímica Bacharelado Integral 331 

Enfermagem Bacharelado Integral 303 

Farmácia Bacharelado Integral 438 

Medicina Bacharelado Integral 302 

Total de Graduandos 1.374 

Programa de Pós-graduação Grau Discentes 

Bioquímica e Biologia Molecular (Multicêntrico - SBBq) Mestrado 9 

Bioquímica e Biologia Molecular (Multicêntrico - SBBq) Doutorado 3 

Biotecnologia Mestrado 15 

Ciências da Saúde Mestrado 37 

Ciências Farmacêuticas Mestrado 20 

Enfermagem Mestrado 12 

Total de Pós-graduandos 96 
Fonte: PROEN/PROPE (2015). 

 

CAMPUS ALTO PARAOPEBA (CAP) 

Graduação Grau Turno Discentes 

Engenharia Civil  Bacharelado Integral 254 

Engenharia Civil  Bacharelado Noturno 271 

Engenharia de Bioprocessos Bacharelado Integral 183 

Engenharia de Bioprocessos Bacharelado Noturno 208 

Engenharia de Telecomunicações Bacharelado Integral 200 

Engenharia de Telecomunicações Bacharelado Noturno 193 

Engenharia Mecatrônica Bacharelado Integral 242 

Engenharia Mecatrônica Bacharelado Noturno 229 

Engenharia Química Bacharelado Integral 270 

Engenharia Química Bacharelado Noturno 257 

Total de Graduandos 2.307 

Programa de Pós-graduação* Grau Discentes 

Tecnologias para o Desenvolvimento Sustentável Mestrado 27 

Engenharia Química Mestrado 8 
**Há docentes das unidades acadêmicas deste Campus envolvidos no Programa de Pós-Graduação 
em Física, que aparecem no quadro do Campus Dom Bosco, realizado em associação ampla com a 
UFLA e UNIFAL. 

Total de Pós-graduandos 35 
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Quadro 3: Graduação e Pós-graduação - CDB 

CAMPUS DOM BOSCO (CDB) 

Graduação Grau Turno Discentes 

Ciências Biológicas Bacharelado Integral 65 

Ciências Biológicas Licenciatura Noturno 160 

Filosofia Lic. / Bach. Noturno 194 

Física Bacharelado Integral 57 

Física Licenciatura Noturno 71 

História Lic./Bach. Noturno 172 

Letras Licenciatura Noturno 221 

Medicina Bacharelado Integral 37 

Pedagogia Licenciatura Noturno 189 

Psicologia Bacharelado Integral 180 

Psicologia Bacharelado Noturno 229 

Química Bacharelado Integral 99 

Química Licenciatura Noturno 92 

Total de Graduandos 1.766 

Programa de Pós-graduação Grau Discentes 

Física e Química dos Materiais Mestrado 21 

Física e Química dos Materiais Doutorado 24 

Bioengenharia Mestrado 21 

Bioengenharia Doutorado 25 

História Mestrado 40 

Processos Socioeducativos e Práticas Escolares Mestrado 55 

Física (associação ampla com UFLA e UNIFAL-MG) Mestrado 6 

Psicologia Mestrado 59 

Teoria Literária e Crítica da Cultura Mestrado 48 

Total de Pós-graduandos 314 
Fonte: PROEN/PROPE (2015). 

 
Quadro 4: Graduação e Pós-graduação - CSA 

Fonte: PROEN/PROPE (2015). 

CAMPUS SANTO ANTÔNIO (CSA) 

Graduação Grau Turno Discentes 

Ciências Econômicas Bacharelado Integral 29 

Ciências Econômicas Bacharelado Noturno 267 

Engenharia de Produção Bacharelado Noturno 338 

Engenharia Elétrica Bacharelado Integral 521 

Engenharia Elétrica Bacharelado Noturno 283 

Engenharia Mecânica Bacharelado Integral 531 

Engenharia Mecânica Bacharelado Noturno 525 

Matemática Licenciatura Noturno 130 

Total de Graduandos 2.624 

Programa de Pós-graduação Grau Discentes 

Engenharia da Energia (associação ampla CEFET-MG) Mestrado 29 

Engenharia Elétrica (associação ampla CEFET-MG) Mestrado 47 

Engenharia Mecânica Mestrado 46 

Total de Pós-graduandos 122 
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Quadro 5: Graduação e Pós-graduação - CSL 

CAMPUS SETE LAGOAS (CSL) 

Graduação Grau Turno Discentes 

Interdisciplinar em Biossistemas Bacharelado Integral 46 

Engenharia Agronômica Bacharelado Integral 364 

Engenharia de Alimentos Bacharelado Integral 334 

Engenharia Florestal Bacharelado Integral 18 

Total de Graduandos 762 

Programa de Pós-graduação Grau Discentes 

Ciências Agrárias Mestrado 25 

Total de Pós-graduandos 25 
Fonte: PROEN/PROPE (2015). 

 

Quadro 6: Graduação e Pós-graduação - CTAN 

CAMPUS TANCREDO NEVES (CTAN) 

Graduação Grau Turno Discentes 

Administração Bacharelado Integral 158 

Administração Bacharelado Noturno 190 

Arquitetura e Urbanismo Bacharelado Integral 316 

Artes Aplicadas Bacharelado Noturno 86 

Ciência da Computação Bacharelado Integral 222 

Ciências Contábeis Bacharelado Noturno 180 

Comunicação Social – Jornalismo Bacharelado Noturno 209 

Educação Física Licenciatura Integral 161 

Geografia Bacharelado Integral 76 

Geografia Licenciatura Noturno 138 

Música Licenciatura Integral 177 

Teatro Bacharelado Noturno 97 

Teatro Licenciatura Noturno 51 

Zootecnia Bacharelado Integral 349 

Total de Graduandos 2.410 
Fonte: PROEN/PROPE (2015). 

 
 

Quadro 7: Graduação e Pós-graduação a Distancia - NEAD 

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (NEAD) 
Cursos oferecidos em modalidade Educação a Distância 

Graduação Grau Discentes 

Administração Pública Bacharelado 954 

Filosofia Licenciatura 178 

Matemática Licenciatura 672 

Pedagogia Licenciatura 836 

Total de Graduandos 2.640 

Programa de Pós-graduação Grau Discentes 

Profissional em Matemática (em rede) Mestrado 60 

Total de Pós-graduandos 60 
Fonte: PROEN/PROPE (2015). 
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Quadro 8: Graduação em números - Cursos, entradas e diplomações 

Graduação 

Total de Discentes 13.981 

Total de Discentes nos Cursos Presenciais 11.243 

Total de Discentes nos Cursos a Distância 2.738 

Total de Entradas Anuais 68 

Total de Diplomações 52 

Cursos oferecidos na modalidade Educação Presencial 44 

Cursos oferecidos na modalidade Educação a Distância 4 
Fonte: PROEN (2015). 

 
 

Quadro 9: Pós-graduação Strictu Sensu - discentes, programas e cursos 

Pós-Graduação Stricto Sensu 

Total de Discentes 652 

Total de Discentes em Mestrado 600 

Total de Discentes de Mestrado Acadêmico 540 

Total de Discentes de Mestrado Profissional 60 

Total de Discentes em Doutorado 52 

Programas de Pós-Graduação 27 

Cursos de Doutorado 5 

Cursos de Mestrado Acadêmico 21 

Cursos de Mestrado Profissional 1 

Fonte: PROPE (2015). 

Os cursos de Graduação e os cursos de Mestrado Profissionalizante (P), Mestrado 

Acadêmico (M) e Doutorado (D) dos Programas de Pós-Graduação (PPG) stricto sensu da 

UFSJ, estão assim distribuídos: 

Campus Sete Lagoas – CSL: 762 (setecentos e sessenta e dois) discentes nos cursos de 

graduação em Engenharia de Alimentos, Engenharia Agronômica, Interdisciplinar em 

Biossistemas e Engenharia Florestal, e mais 25 discentes pós-graduandos no PPG em 

Ciências Agrárias (M). 

Campus Centro-Oeste - CCO: 1.374 (um mil, trezentos e setenta e quatro) discentes de 

graduação nos cursos de Medicina, Enfermagem, Farmácia e Bioquímica e mais 96 pós-

graduandos nos PPGs em Bioquímica e Biologia Molecular (Multicêntrico - SBBq) (M e D); 

Ciências da Saúde (M e D);  Biotecnologia (M); Ciências Farmacêuticas (M) e Enfermagem 

(M). Ainda no Campus Centro-Oeste “Dona Lindu”, são ofertados gratuitamente 2 (dois) 

Programas de Residência Lato Sensu em nível de Especialização: Residência em 

Enfermagem na Atenção Básica/Saúde da Família; e Residência Multiprofissional em Saúde 

do Adolescente. São ofertadas, em cada programa, 6 (seis) vagas anuais gratuitas. 
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Campus Alto Paraopeba – CAP: 2.307 (dois mil, trezentos e sete) discentes de graduação 

nos cursos de Engenharia de Telecomunicações, Engenharia de Bioprocessos, Engenharia 

Civil, Engenharia Mecatrônica, Engenharia Química e Interdisciplinar em Ciência e 

Tecnologia, e mais 35 (trinta e cinco) discentes de pós-graduação nos PPGs em 

Tecnologias para o Desenvolvimento Sustentável (M) e Engenharia Química (M). 

Campus Tancredo Neves – CTAN: 2.410 (dois mil, quatrocentos e dez) discentes de 

graduação distribuídos nos cursos de Administração, Artes Aplicadas, Arquitetura e 

Urbanismo, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Educação Física, Geografia 

(Licenciatura), Geografia (Bacharelado), Comunicação Social – Jornalismo, Música, Teatro 

(Licenciatura), Teatro (Bacharelado) e Zootecnia, e mais 14 (quatorze) pós-graduandos no 

PPG em Geografia (M) – início em 2015/1.  

Campus Dom Bosco – CDB: 1.766 (um mil, setecentos e sessenta e seis) discentes de 

graduação distribuídos nos cursos de Ciências Biológicas (Licenciatura), Ciências Biológicas 

(Bacharelado), Filosofia, Física (Licenciatura), Física (Bacharelado), História, Letras, 

Medicina, Pedagogia, Psicologia, Química (Licenciatura) e Química (Bacharelado) e mais 

314 (trezentos e quatorze) discentes de pós-graduação, sendo 260 (duzentos e sessenta) 

de mestrado e 54 (cinquenta e quatro) de doutorado, distribuídos nos PPGs em Física e 

Química dos Materiais (M e D); Multicêntrico em Química (M e D); Bioengenharia (M e D); 

História (M); Processos Socioeducativos e Práticas Escolares (M); Física, em associação 

ampla com UFLA e UNIFAL-MG (M); Psicologia (M); e Teoria Literária e Crítica da Cultura 

(M). 

Campus Santo Antônio – CSA: 2.624 (dois mil, seiscentos e vinte e quatro) discentes de 

graduação distribuídos nos cursos de Ciências Econômicas, Engenharia de Produção, 

Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Matemática e mais 122 (cento e vinte e dois) 

discentes de pós-graduação distribuídos nos PPGs em Engenharia da Energia, em 

Associação ampla com CEFET-MG (M); Engenharia Elétrica, em (Associação ampla com 

CEFET-MG (M) e Engenharia Mecânica (M). 

Núcleo de Educação a Distância – NEAD: 2.738 (dois mil, setecentos e trinta e oito) 

discentes de graduação distribuídos nos cursos de Bacharelado em Administração Pública e 

nos cursos de Licenciatura em Matemática, Pedagogia e Filosofia, e mais 60 (sessenta) 

discentes de pós-graduação no PPG em Matemática em rede (PROFMAT) (P).  

 Já consolidada na modalidade de ensino presencial, a partir do ano de 2006, a UFSJ 

passou a atuar também na modalidade de Ensino a Distância com a criação do NEAD – 

Núcleo de Educação a Distância, que até o ano de 2009, teve suas atividades restritas à 

oferta de cursos de pós-graduação lato sensu. Do ano de 2010 em diante, além da 
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continuidade na oferta de cursos de cursos de Especialização, o NEAD/UFSJ passou a 

também oferecer cursos de graduação na modalidade a distância. Atualmente, são quatro 

os cursos de graduação oferecidos pela UFSJ nessa modalidade. 



Relatório de Autoavaliação Institucional 2014 – UFSJ 

Comissão Própria de Avaliação – CPA UFSJ 2014/2016                                            26 

III – REFERENCIAL TEÓRICO E METODOLÓGICO 

Nesse item serão descritos os fundamentos conceituais, procedimentos para a 

elaboração dos instrumentos de coleta de dados e a metodologia de análise dos resultados 

da pesquisa realizada, além de uma síntese dos resultados alcançados com o procedimento 

de Autoavaliação. 

3.1 – Referencial teórico e metodológico da pesquisa de autoavaliação e 

elaboração do Relatório Institucional de Autoavaliação  

Quando há o propósito de avaliar uma instituição ou uma política e quando se almeja 

objetividade desse conhecimento, os critérios devem ser outros, que não aqueles da 

primeira impressão que, geralmente, resultam em julgamentos morais e eivados de 

preconceitos. Avaliar adquire outro sentido que não o de emitir juízo de valor per si. Antes, 

avaliar é postar-se de maneira crítica frente ao objeto avaliado, comparando e 

acompanhando não só os resultados, mas os diferentes processos que se desenrolam na 

vida acadêmica. Assim, é preciso definir os procedimentos metodológicos adotados para 

que se possa compreender o caminho percorrido na leitura de uma dada realidade, neste 

caso, a institucional.  

A Autoavaliação Institucional requer esforço de distanciamento dos analistas frente à 

realidade institucional da qual ele também faz parte. Na pesquisa avaliativa acadêmica, o 

princípio é o de mensurar o alcance do que foi planejado e a forma utilizada, bem como a 

percepção dos atores envolvidos na vida acadêmica. As bases para que se possa realizar a 

autoavaliação estão dadas pelos próprios componentes da dinâmica, tanto do ambiente 

político institucional, que norteiam a política de educação, quanto dos elementos internos à 

própria organização universitária. 

Nesse sentido, a ênfase do Ministério da Educação – MEC e a orientação do 

SINAES, em ter o PDI como parâmetro da avaliação, reafirma a natureza da avaliação como 

uma medida de aferição dos resultados e da qualidade dos processos acadêmico-

pedagógicos e administrativos, propugnados pelas próprias instituições de Educação 

Superior, como parte do papel que ocupam na política educacional do País. Dessa forma, a 

avaliação se desenvolve de modo interativo e processual, dado o seu caráter de construção 

coletiva e da dinâmica de subsidiar proposições de mudanças, balizada pelos ditames da 

Legislação Federal, e também pelo planejamento estabelecido pela instituição. 

Assim, a autoavaliação institucional tem seus parâmetros estabelecidos por esse 

conjunto de dispositivos, que de fato se constituem como referências delimitadoras da 
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análise. Não obstante, a objetividade não está dada pelo fato de se utilizar os parâmetros já 

definidos anteriormente e que também, diga-se de passagem, já traz em si um olhar. Antes, 

a objetividade está dada pela explicitação do percurso teórico-metodológico que possibilitou 

a análise interpretativa dos dados. 

A pesquisa teve o objetivo de desenvolver uma análise global e integrada das 

políticas de ensino, pesquisa e extensão, das políticas de gestão de pessoas, de 

atendimento aos discentes, dos processos de comunicação interna e externa, da inserção 

regional, nacional e internacional, bem como da infraestrutura física e da sustentabilidade 

financeira da UFSJ. O Relatório da CPA está organizado em três momentos: 

a) O primeiro consiste na avaliação institucional, procurando mostrar o percurso dos 

resultados obtidos pela CPA no seu processo de autoavaliação - desde a constituição 

da Comissão até a consolidação dos relatórios finais - fazendo uma reflexão 

sistemática sobre os principais avanços da instituição nos últimos três anos, 

compondo o que está sendo chamado de Relato Institucional. 

b) O segundo apresenta o processo de autoavaliação com base nos 5 Eixos temáticos 

estabelecidos pelo INEP, articulando as 10 Dimensões do SINAES, e sintetizando o 

olhar dos segmentos que compõem a comunidade interna da UFSJ, acrescido do 

olhar de seus egressos. 

c) O terceiro, e último, é uma expressão do relatório final do processo de 

autoavaliação, descrevendo os pontos fortes e fracos, de forma a apresentar subsídios 

para o aperfeiçoamento da gestão universitária. 

3.2 – Procedimentos de coleta de dados 

As informações, que compõem o Relatório de Autoavaliação 2014 da UFSJ, foram 

obtidas através da análise dos documentos oficiais da Instituição, tais como: Estatuto e 

Regimento Interno, PDI, Plano Plurianual (PPA), Relatório Anual de Atividades e 

informações obtidas diretamente nos diversos setores da Universidade, além das constantes 

nas respostas dadas nos questionários aplicados à comunidade interna e aos Discentes 

Egressos de Graduação e de Pós-graduação. 

Para a comunidade interna, foram elaborados questionários destinados aos 

docentes, técnicos-administrativos, discentes da graduação (presencial e a distância) e da 

pós-graduação stricto sensu. Para a comunidade externa, aos discentes egressos da 

graduação e da pós-graduação. Foram elaborados considerando as experiências de 
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processos avaliativos anteriores da Instituição e buscando caracterizar cada um dos 

segmentos considerados. 

Foram utilizados, portanto, 7 (sete) questionários, construídos de forma a contemplar 

os cinco Eixos Temáticos propostos pelo INEP, em articulação com as dez Dimensões do 

SINAES. A seguir, será descrita a organização dos referidos instrumentos, além da 

apresentação de alguns resultados e inferências: 

a) Discentes de Graduação Presencial – composto por 129 (cento e vinte e nove) questões, 

dividido em 9 (nove) temas, quais sejam: Dados socioeconômicos e demográficos; Políticas 

de atendimento aos discentes; Políticas acadêmicas para o Ensino, Pesquisa e Extensão; 

Políticas de Gestão (política de pessoal, organização e gestão, e sustentabilidade 

financeira); Responsabilidade social; Comunicação com a sociedade; Infraestrutura física; 

Missão e PDI; Planejamento e Avaliação Institucional. Ao final, foram reservados espaços 

para que os respondentes pudessem se manifestar sobre questões não tratadas no 

questionário e ainda, sugerissem melhorias para o instrumento de coleta de dados. Dos 

11.243 (onze mil, duzentos e quarenta e três) discentes de Graduação, 1.622 (um mil, 

seiscentos e vinte e dois) responderam o questionário; 

b) Discentes de Pós-graduação stricto sensu – composto por 133 (cento e trinta e três) 

questões, dividido em 9 (nove) temas no mesmo formato utilizado no questionário para os 

Discentes de Graduação Presencial. Também foram reservados espaços para 

manifestações e sugestões. Dos 653 (seiscentos e cinquenta e três) discentes de Pós-

graduação stricto sensu, 20 (vinte) responderam o questionário. A CPA definiu, em razão da 

baixa participação desse segmento na pesquisa, que as respostas dadas pelos 

respondentes não se tratam de uma amostra significativa e serão levadas em consideração, 

apenas como indicação de questões a serem discutidas e analisadas, mas, não como 

expressão de uma totalidade; 

c) Discentes de Graduação EAD: composto por 26 (vinte e seis) questões sobre assuntos 

específicos desse segmento, tais como: tutorias, plataformas, atendimento presencial e a 

distância, serviços e avaliações. Dos 2.738 (dois mil, setecentos e trinta e oito) discentes de 

Graduação EAD, 515 (quinhentos e quinze) responderam o questionário; 

d) Discentes Egressos de Graduação: composto de 45 (qurenta e cinco) questões que 

trataram do perfil sociocultural e formação acadêmica; perfil do curso (pontos fortes e 

fracos); relação com o mercado de trabalho; formação continuada; exercício profissional. 14 

(quatorze) pessoas responderam o questionário; 
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e) Discentes Egressos da Pós-graduação stricto sensu: composto de 51 (cinquenta e uma) 

questões sobre perfil sociocultural e formação acadêmica; perfil do curso (pontos fortes e 

fracos); relação com o mercado de trabalho; estágio de docência; exercício profissional. 12 

(doze) pessoas responderam o questionário. 

Para as análises dos segmentos de Egressos de Graduação e de Pós-graduação 

stricto sensu, foram utilizados critérios específicos, uma vez que se tratam de questões que 

visam estudos para implementação de Políticas de acompanhamento de Egressos a serem 

instituídas na UFSJ. 

f) Servidores Técnico-administrativos: composto de 114 (cento e quatorze) questões, 

dividido em 9 (nove) temas no mesmo formato utilizado no questionário para os Discentes 

de Graduação Presencial. Também foram reservados espaços para manifestações e 

sugestões. Dos 547 (quinhentos e quarenta e sete) técnicos-administrativos, 216 (duzentos 

e dezesseis) responderam o questionário; 

g) Docentes: composto de 148 (cento e quarenta e oito) questões, dividido em 9 (nove) 

temas no mesmo formato utilizado no questionário para os Discentes de Graduação 

Presencial. Também foram reservados espaços para manifestações e sugestões. Dos 760 

(setecentos e sessenta) docentes, 212 (duzentos e doze) responderam o questionário. 

Dentre os resultados obtidos pelas análises dos dados dos questionários desse segmento, 

observa-se que 68% dos Docentes respondentes trabalham há apenas 5 anos na UFSJ. 

3.3 – Método de coleta e análise dos dados 

Para levantamento dos dados conforme descrito acima a comissão optou pela 

aplicação de questionários, pois de acordo com Cervo e Bervian (2002) o questionário é 

uma das formas mais usada para coletar dados, pois este  possibilita medir com melhor 

exatidão o que se deseja. Além disso, é um meio de obter respostas às questões em que  o 

próprio informante preenche e contém um conjunto de questões, todas  relacionadas com 

um problema central.  Seguindo essa lógica foi disponibilizado para a comunidade 

acadêmica o questionário de autoavaliação, disponibilizado entre os dias 10 de dezembro 

de 2014 a 31 de janeiro de 2015, apresentou questões específicas às necessidades de cada 

segmento relacionadas aos eixos que compõem o instrumento de avaliação institucional do 

Ministério da educação e da legislação sobre a avaliação da educação superior, 

notadamente o SINAES, Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior.  

A pesquisa utiliza a amostra tomada a esmo, ou seja, foi constituída pelos elementos 

que se consegue tomar de uma população. No caso da presente pesquisa, a amostra foi 

constituída da comunidade acadêmica que se propuseram a responder o questionário no 



Relatório de Autoavaliação Institucional 2014 – UFSJ 

Comissão Própria de Avaliação – CPA UFSJ 2014/2016                                            30 

período de coleta de dados, sem, no entanto ter havido um sorteio prévio. Os discentes da 

graduação, pós-graduação e de EAD (Educação a Distância), docentes e técnicos 

administrativos e egressos da graduação e da pós-graduação respondem os questionários 

dentro do princípio da adesão participativa e responsável. Todo o processo está 

informatizado, de maneira que a comunidade acadêmica responde aos questionários on-line 

e os resultados ficam disponibilizados na página da UFSJ, com total transparência.  

No caso da presente pesquisa, por utilizar amostragem, possui erro amostral. Esse 

erro existe em toda pesquisa em que não se entrevista todo o universo. Seu cálculo é feito 

em função do tamanho da amostra e dos resultados obtidos na pesquisa. Para um mesmo 

tamanho de amostra, quanto maior a homogeneidade da população pesquisada, menor será 

o erro amostral, vice-versa. 

Para calcular o erro amostral (e) é necessário que se tenha conhecimento de: a) 

tamanho da amostra adequado (n), b) valor crítico que corresponde ao grau de confiança 

desejado (1 – α), sendo α o nível de significância; c) Proporção populacional de indivíduos 

que pertence à categoria que se pretende estudar (p); d) Proporção populacional de 

indivíduos que não pertence à categoria que se pretende estudar e pesquisar (q = 1 – p). 

Assim, segundo Bearzoti e Bueno Filho (2000) o erro amostral pode ser calculado da 

seguinte forma: 

 

No caso da presente pesquisa para se obter a margem de erro foram considerados p 

e q iguais a 0,5. Portanto, considerando um nível de confiança de 95%, para uma amostra 

de 1.628 discentes da graduação, 20 da pós-graduação, 518 de EAD, 216 técnicos 

administrativos, 213 docentes, 12 egressos da graduação e 12 da pós-graduação, o erro da 

amostra foi de 2,4% para os discentes da graduação, 21,9% dos discentes da pós-

graduação, 4,3% dos discentes de EAD, 6,7% para os técnicos administrativos e docentes 

aproximadamente, 26,2% dos egressos da graduação e 28,3% para os egressos da pós-

graduação, sendo que estes valores são para mais e para menos. A elevada margem de 

erro amostral no caso dos discentes da pós-graduação e dos egressos deve-se ao fato dos 

tamanhos amostrais desses segmentos serem muito pequenos. Assim, optou-se por não 

apresentar os resultados da pesquisa dos referidos segmentos. Em relação aos segmentos 

dos docentes e técnicos, apesar da margem de erro estar acima de 5% optou-se por 

apresentar os resultados visto que a amostra corresponde a um percentual de 

aproximadamente 50% da população total. 
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O método de análise utilizado no Relatório de 2014 foi a estatística descritiva, via 

análise de tabela e gráficos de distribuição de frequência. Com base nas informações 

obtidas, foi elaborado um relatório preliminar caracterizando cada um dos segmentos 

envolvidos no processo avaliativo.  

Na analise dos resultados estes foram classificados como Excelente se a soma das 

respostas excelentes e muito boas exceder a soma do suficiente e insuficiente, suficiente se 

a soma exceder a de excelente e muito bom e a de insuficiente e será classificado como 

insuficiente se a soma das respostas excelente e muito bom e suficiente for inferior a do 

insuficiente. 
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IV - DESENVOLVIMENTO 

4.1 – Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional 

4.1.1 – Evolução institucional a partir dos processos de Planejamento e Avaliação 

Institucional 

Desde a sua criação como Instituição Pública, há 28 anos, a UFSJ vem buscando 

realizar a sua missão de contribuir para o desenvolvimento regional e nacional, produzindo e 

transmitindo novos conhecimentos, formando profissionais capazes de atuar de forma crítica 

e criativa na busca de soluções para os diferentes problemas da sociedade. 

Nos últimos sete anos, com a adesão ao Programa EXPANDIR e ao Programa de 

Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), a 

Universidade experimentou um crescimento expressivo de suas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, de forma articulada, nos campos das Ciências Humanas, Linguística, 

Letras, Artes, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Exatas e da Terra, Engenharias, 

Ciências Biológicas, Saúde e Ciências Agrárias. 

Para garantir a sustentabilidade desse processo, está sendo necessário investir no 

aprimoramento de sua infraestrutura física e administrativa. Uma soma vultosa de recursos 

foi investida na construção de bibliotecas, salas de aulas e laboratórios. Em 2014, deu-se 

início à implantação de um sistema integrado de gestão das atividades administrativas e 

acadêmicas, que permitirá o aumento da eficácia, maior agilidade e transparência nos 

processos, elementos essenciais na gestão pública. A disponibilização sistemática e 

imediata dos dados permitirá a realização de um diagnóstico permanente de sua realidade 

institucional da UFSJ, superando as fragilidades existentes no contexto atual de obtenção e 

análise de indicadores de gestão. 

Apesar de ter conseguido, nos últimos dois anos, a contratação de um grande 

número de técnicos-administrativos e de docentes, corrigindo parte da defasagem existente 

na proporção técnico/discente e docente/discente, ainda é necessária a ampliação das 

contratações de técnicos-administrativos, a fim de melhorar os serviços prestados à 

comunidade acadêmica. Para tanto, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas iniciou, em 2014, 

um processo de dimensionamento de pessoal para garantir que os novos concursos e 

contratações sejam realizados nas áreas consideradas prioritárias. 

No campo do Ensino de Graduação, o diagnóstico realizado mostrou que foram 

realizadas diversas iniciativas acadêmicas para a melhoria da qualidade dos cursos, 

incentivando a inovação pedagógica, o uso de novas tecnologias e, sobretudo, a criação de 
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programas que visam à diminuição da evasão e da retenção discente. Nesta direção, 

destacam-se: a revisão permanente dos Planos Pedagógicos dos Cursos (PPC) de 

Graduação; a implantação dos Programas de Tutoria para as disciplinas que apresentam 

um maior índice de evasão e repetência; a revisão dos objetivos e ampliação do número de 

bolsas de monitoria, privilegiando a criação de condições para a melhoria dos processos de 

ensino e aprendizagem, além de outras medidas normativas, que têm tido um impacto 

positivo na qualidade dos cursos de Graduação.  

Observou-se que a instituição estabeleceu no PDI, critérios para a expansão de 

novas vagas e para a criação de novos cursos, priorizando a ampliação de vagas em cursos 

já existentes, a abertura de novos cursos em áreas nas quais a Instituição já possui quadros 

qualificados, fortalecendo grupos de pesquisa e criando perspectiva para novos cursos de 

Pós-graduação stricto sensu. A direção é que novos cursos sejam criados para contribuir 

com a consolidação dos novos campi, buscando alcançar um mínimo de 5 (cinco) 

graduações por município e que atenda a áreas consideradas prioritárias, tanto pela 

comunidade, quanto pelo Governo Federal, como a criação da Graduação em Medicina em 

São João del-Rei. 

Várias ações foram desenvolvidas para apoiar a consolidação dos grupos de 

pesquisa, com reflexos na criação de novos cursos de Pós-graduação e na melhoria da sua 

qualidade, abrindo possibilidade para a criação de programas de doutorado. Entre as ações, 

podem ser citadas: criação do Programa de Apoio à Pós-graduação (PIPG – reformulado 

em 2012); aumento anual do número de bolsas de Iniciação Científica – IC; aumento anual 

dos recursos para o Fundo de Pesquisa que financia a participação de professores em 

congressos nacionais e internacionais e a publicação em periódicos indexados; o aumento 

anual do número de bolsas de mestrado e doutorado com recursos orçamentários próprios; 

a criação de editais para a realização de parcerias institucionais; ampliação da verba 

destinada ao apoio à qualificação docente e de técnicos em nível de mestrado, doutorado e 

pós-doutorado (Programa de Qualificação PROSER); efetivação de vários acordos 

internacionais, ampliando o diálogo da UFSJ com instituições de vários países mais 

desenvolvidos. 

Como consequência destas ações, observa-se que a UFSJ deu um grande salto nos 

últimos anos, que pode ser demonstrado pelo aumento do número e da qualidade dos 

grupos de pesquisa, o aumento exponencial do número de artigos publicados em periódicos 

indexados, e o expressivo aumento de programas de Pós-graduação. A UFSJ conta, em 

2014, com 22 Cursos de Mestrado e 5 Cursos de Doutorado, tendo aprovado para o início 

em 2015 mais um Programa de Mestrado na Área de Ecologia.   
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No campo da Extensão, pode-se verificar um dos pontos fortes da instituição. Várias 

ações foram realizadas com o objetivo de melhorar a estrutura administrativa e os serviços 

prestados por uma divisão e seus diferentes setores: Divisão de Projetos e Apoio à 

Comunidade Universitária (DIPAC), Setor de Extensão (SETEX), Setor de Projetos Artísticos 

e Culturais (SEPAC), Setor de Inclusão e Assuntos Comunitários (SINAC); Setor de Apoio a 

Ações Culturais Institucionais (SAACI). 

Além das ações administrativas, ações acadêmicas realizadas também merecem 

destaque: aumento do número de bolsas de extensão; aumento dos recursos do Fundo de 

Extensão (utilizado para apoio na execução de projetos e programas, com transporte, 

material de consumo, diárias e passagens); aumento do número de projetos e programas de 

extensão, abrangendo diferentes áreas de atuação; aumento da participação da UFSJ nos 

Editais do PROEXT/MEC; ampliação da articulação da extensão com o ensino e a pesquisa, 

com a reformulação do formato do Congresso de Produção Científica da UFSJ; ampliação 

do Inverno Cultural, que passou a ser realizado em 10 cidades, com a oferta de uma enorme 

diversidade de oficinas de formação e aperfeiçoamento no campo da arte e da cultura, além 

de grandes eventos musicais e teatrais com a participação de artistas que são referência em 

suas áreas; e a realização de um grande número de exposições de artes plásticas e de 

eventos musicais no Centro Cultural da UFSJ. 

No campo da Assistência Estudantil, houve um grande salto com a criação da Pró-

Reitoria de Assuntos Estudantis (PROAE) e uma nova política de Assistência Estudantil 

aprovada pelo Conselho Universitário (CONSU), com o aperfeiçoamento dos critérios de 

avaliação socioeconômica, para distribuição das vagas para a moradia estudantil, 

restaurante universitário, atendimento à saúde física e mental, ampliação das bolsas de 

permanência e auxílio transporte. 

O próximo desafio é ampliar, ainda mais, os programas de permanência para os 

discentes, em especial para aqueles com alto índice de vulnerabilidade socioeconômica. 

Com a criação da PROAE, houve uma ampliação significativa do quadro de pessoal, com a 

contratação de 3 (três) Assistentes Sociais, 2 (dois) Psicólogos, 1 (um) Nutricionista e 2 

(dois) Técnicos Administrativos. 

Construir uma universidade que busca permanentemente a excelência em suas 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, é o compromisso e a responsabilidade de 

discentes, técnicos-administrativos e docentes. Nesse sentido, é preciso que, os gestores 

que assumirem a responsabilidade de direção da UFSJ no período de vigência do Plano de 

Desenvolvimento Institucional 2014-2018 (PDI), estejam comprometidos com os objetivos e 

as metas propostas, contribuindo para a transformação e o desenvolvimento da sociedade. 
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4.1.2 – Projeto/processo de autoavaliação institucional 

A UFSJ criou, em 2004, a sua Comissão Própria de Avaliação (CPA) atendendo às 

exigências das políticas de avaliação do Ensino Superior definidas pelo MEC e 

implementadas pelo INEP, que a consideram um dos principais instrumentos de gestão 

acadêmica e administrativa. 

A CPA envolve a participação democrática de toda a comunidade em um processo 

de construção contínua e permanente da qualidade institucional, e também em resposta à 

necessidade de implementar um processo contínuo de autoavaliação, com o objetivo de 

alcançar patamares cada vez maiores de qualidade das suas atividades de ensino, pesquisa 

e extensão e de suas políticas de gestão acadêmica. 

A CPA, instituída pela resolução do Conselho Universitário (CONSU) nº 004/2004 de 

10 de novembro de 2004 (modificada pelas Resoluções CONSU n° 009/2006, 025/2009 e 

041/2013), vem atuando desde a sua criação no sentido de criar e consolidar uma cultura de 

avaliação na instituição. 

A expansão da UFSJ realizada nos últimos 7 (sete) anos, com a implementação do 

REUNI e do EXPANDIR, colocou novos desafios para a CPA, que além da execução das 

etapas de desenvolvimento e consolidação do processo avaliativo institucional, procurou 

avançar na tarefa mais difícil e complexa de tornar a avaliação um processo contínuo para o 

desenvolvimento acadêmico, com reflexos no planejamento das ações institucionais e da 

prestação de contas de suas atividades para a sociedade civil.  

Nos dois últimos anos, a CPA passou por um processo de reestruturação, visando 

aumentar a sua autonomia de gestão e procurando adaptar os seus métodos e instrumentos 

ao tamanho e à complexidade de uma instituição, que desde a sua adesão aos programas 

de expansão do Governo Federal, ampliou significativamente o seu tamanho – saltando de 

3.790 discentes de Graduação em 2007, para mais de 13.000, em 2014; o número de 

docentes passou de 214 em 2007, para 759 em 2015; e técnicos-administrativos de 202 em 

2007, para 539 em 2015, distribuídos nos 6 (seis) campi da Instituição. 

No ano de 2014, a CPA foi recomposta pela Portaria Nº 367, de 27 de maio de 2014 

e assumiu como prioridades: 

a) A necessidade de melhorar a qualidade de seus procedimentos de avaliação, 

levando em conta as mudanças metodológicas indicadas pelo Novo Instrumento de 

Avaliação proposto em Janeiro de 2014: Todos os questionários destinados aos diversos 

segmentos da Comunidade Acadêmica - Discentes de Graduação (presencial e a distância), 

Discentes de Pós-Graduação, Discentes Egressos de Graduação, Discentes Egressos de 
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Pós-Graduação, Docentes e Técnicos-Administrativos – foram inteiramente reestruturados e 

disponibilizados numa plataforma eletrônica (UFSJ/ONLINE) que aperfeiçoou o processo de 

acesso, preenchimento e análise dos dados, uma vez que as respostas para todas as 

perguntas foram sintetizadas em termos de percentuais; 

b) A necessidade de ampliação da participação da comunidade nos processos de 

autoavaliação: Foi elaborada uma campanha publicitária com o slogan “Participar é o 

canal”. Com uma grande diversidade de instrumentos como: Programas para a TV UFSJ; 

Cartazes ilustrados com o slogan, divulgados em todos os setores e salas de aulas de todos 

os campi; Newsletters direcionados para os diferentes segmentos da Comunidade; Visita a 

todos os campi; Divulgação, pela própria Reitoria, da campanha em eventos oficiais; 

Disponibilização de banners no website institucional; Divulgação de mensagens, convidando 

a comunidade a participar do processo, por intermédio das Redes Sociais da UFSJ 

(Facebook e Twitter); Disponibilização dos links para os questionários no website e na 

Intranet com acesso dos diferentes segmentos por meio de sua senha institucional; 

c) O aprimoramento nas metodologias de análise estatística de seus dados: Conforme 

definido nas novas orientações do INEP, os questionários foram organizados nas 10 (dez) 

dimensões previstas no SINAES, que foram organizadas em 5 (cinco) eixos. O método 

utilizado para a interpretação e análise dos dados foi a estatística descritiva, via análise 

tabular e gráfica, cujos objetivos foram: obter, organizar e analisar dados, bem como 

determinar as correlações entre eles, proporcionando conclusões e previsões. Foram 

organizados, geralmente, através de números, tabelas e gráficos, com o objetivo de 

proporcionar relatórios, que apresentem informações sobre a tendência central e a 

dispersão dos dados, além da frequência obtida das variáveis em análise. Com base nas 

informações obtidas, foram construídos bancos de dados, a partir dos quais, foram 

organizados relatórios caracterizando as respostas de cada um dos segmentos envolvidos 

no processo avaliativo; 

d) A introdução de metodologias de análise dos dados qualitativos: Cada questionário 

previu um espaço para a expressão de críticas ao próprio instrumento, permitindo um maior 

aprofundamento na discussão de pontos mais importantes e a justificativa de respostas 

sobre os diferentes eixos do questionário; 

e) A prioridade na devolução sistemática de seus resultados para as diferentes 

instâncias da Instituição: Cursos, Departamentos, Congregação, Conselhos 

Superiores e Direção da Instituição: É possível observar, neste ponto, as maiores 

fragilidades da UFSJ, levando em consideração que ainda não tenha sido implantada uma 

sistemática capaz de, em tempo hábil, levantar os dados, fazer as análises pertinentes e 

devolvê-los, de modo a constituir uma maior capilaridade nas diferentes dimensões da 
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UFSJ. É possível que esta ação permita avançar no sentido de uma ação protagonista na 

construção de um processo de avaliação interno mais sistemático, capaz de apontar 

caminhos para o processo contínuo de aprimoramento e crescimento institucional. Esta 

etapa do trabalho está prevista para ser realizada depois da elaboração do relatório final. 

A execução desta proposta de avaliação em todas as suas etapas, representará um 

grande avanço para a UFSJ, uma vez que a CPA terá dado passos importantes na 

implementação efetiva de um processo contínuo e sistemático de avaliação, dando uma 

contribuição para a consolidação da cultura de avaliação institucional. No entanto, é preciso 

ponderar, que há um longo percurso a ser trilhado, com muito esforço, para que esse 

trabalho possa resultar numa prática cotidiana, tornando-se uma dimensão constitutiva dos 

processos acadêmicos, sobretudo, porque grande parte do corpo docente e técnico-

administrativo está iniciando as suas atividades acadêmicas, num ambiente de profundas 

mudanças, tanto administrativas, quanto acadêmicas. 

4.1.3 – Autoavaliação institucional: participação da comunidade acadêmica 

Em razão da considerável expansão, pela qual passou a UFSJ, a partir da 

implantação dos Programas REUNI e EXPANDIR de 2008 em diante - cuja consolidação 

dos cursos criados somente se deu em 2012/2013 - é preciso que se admita a existência de 

uma fragilidade na efetividade dos Relatórios de Avaliação entre 2009 (quando se deu a 

última Avaliação Institucional) e 2012/2013 (quando foram concluídos os ciclos de formação 

das primeiras turmas dos cursos novos). O processo de expansão exigiu que todos os 

setores da instituição e todas as suas Pró-reitorias estivessem envolvidos no cumprimento 

de metas que foram organizadas em um cronograma muito exíguo. Era necessário, ao 

mesmo tempo, conceber os projetos pedagógicos dos cursos, definir os perfis dos 

professores e técnicos-administrativos, realizar os processos de contratação, planejar e 

executar a ampliação de salas de aulas, construir os laboratórios necessários para o ensino, 

expandir e criar bibliotecas nos novos campi, buscar a integração e melhoria das ações 

administrativas, promovendo uma articulação entre os diferentes campi, garantindo assim as 

condições básicas para o início das atividades de pesquisa e extensão dos novos 

professores.  

A implantação deste projeto audacioso de ampliação exigiu, dos dirigentes e de todo 

o corpo administrativo, uma série de habilidades técnicas e políticas para dar conta do 

tamanho e da complexidade dos problemas que foram criados com a nova estrutura 

institucional. 

Embora tenham sido feitos grandes esforços de aprimoramento dos processos de 

planejamento e de avaliação, o volume de trabalho representou um verdadeiro obstáculo 
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para que os processos de avaliação fossem realizados de forma sistemática. Deste modo, 

embora todos os relatórios de avaliação tenham sido realizados, não houve neste período 

uma participação sistemática de toda a comunidade no processo de avaliação e, a própria 

CPA encontrou dificuldades com a participação efetiva de seus membros docentes e 

técnicos administrativos, e praticamente não contou com a participação dos discentes e 

membros externos. 

Por estas razões, uma das prioridades da Gestão 2012-2016, foi a superação desta 

fragilidade, que exigiu, sobretudo, uma maior articulação entre os processos de 

planejamento e avaliação. Nesse contexto, o PDI foi reestruturado para o período de 2014-

2018, definindo um novo período de consolidação da Instituição a partir de sua nova 

configuração multicampi. No mesmo momento, a CPA foi reestruturada e, por esta razão, 

para o atendimento a esse item do Relato Institucional, optou-se por tomar como referência, 

apenas o último Relatório de Avaliação do ano de 2013, considerando-o sintetizador de todo 

o referido período. 

Para tanto, são apresentados o resumo e a análise sintética do Relatório da CPA: 

- A avaliação feita pelos discentes dos cursos de graduação, docentes e técnicos-

administrativos, apresenta percentual de aproximadamente 70% entre avaliações 

“satisfatórias”, “boas” e “ótimas” (ou “sempre”, “quase” e “às vezes”, no caso de docentes e 

técnicos). Esse dado corrobora os produzidos pelas avaliações externas dos cursos de 

graduação; 

- Um dos efeitos sinergéticos do processo de expansão da graduação, foi a contratação de 

um grande número de doutores, o que possibilitou, num curto período de tempo, o aumento 

do volume e da qualidade da pesquisa, que pode ser comprovado pelo aumento da 

publicação em periódicos indexados. Como consequência, a consolidação de Programas de 

Pós-graduação existentes, com a criação de cursos de doutorado, e a criação de novos 

programas de Pós-graduação em nível de mestrado; 

- Na extensão, a UFSJ também avançou, uma vez que aumentou o número de programas e 

projetos, atuando em diferentes áreas como saúde, educação, direitos humanos e justiça, 

meio ambiente, cultura, trabalho, comunicação e, tecnologia e inovação, ampliando a 

articulação da Universidade com a sociedade. Nesta área, destaca-se o avanço das 

atividades de extensão no campo da saúde, em função dos programas e projetos 

implementados no Campus Centro Oeste – CCO, nas áreas de saúde pública, integrando as 

ações dos cursos de Medicina, Enfermagem e Farmácia, e na área tecnológica com as 

ações do curso de Bioquímica. No campo da cultura, destacam-se as ampliações realizadas 

no Inverno Cultural e nas oficinas e projetos desenvolvidos pelos cursos de Música, Teatro, 
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Artes Aplicadas e das intervenções urbanas realizadas pelo curso de Arquitetura e 

Urbanismo. 

A inserção regional também foi significativamente ampliada com a consolidação dos 

campi nas cidades de Divinópolis, Sete Lagoas, Ouro Branco e Congonhas. O mesmo 

ocorreu com a inserção internacional, como demonstrado pelo aumento significativo do 

número de acordos e intercâmbios realizados com instituições estrangeiras, com a 

aprovação de programas internacionais, adesão a redes interinstitucionais internacionais e 

com a implantação dos Programas Ciências sem Fronteiras e Idiomas Sem Fronteiras;  

- Como destaque nas ações acadêmico-administrativas de repercussão direta na qualidade 

dos cursos e na comunidade acadêmica como um todo, a utilização de editais para 

aprimoramento e criação dos laboratórios de ensino, e para atualização do acervo 

bibliográfico, todos com a prioridade de atender às demandas dos cursos cujos conceitos 

estão entre 3 e 4, trazendo resultados imediatos na consolidação e na busca pela 

excelência dos cursos. 

Sinteticamente, as avaliações internas que culminaram nos relatórios revelaram que 

a UFSJ tem grandes desafios para o aperfeiçoamento de suas políticas acadêmicas e 

administrativas, considerando principalmente a necessidade de articular e integrar os seus 

diferentes campi, melhorar a eficácia dos processos administrativos e o recente 

agigantamento institucional. Entretanto, tais avaliações indicam, a existência de muitas 

virtudes nas ações acadêmico-administrativas, o que denota que o caminho traçado, sempre 

passível de correções, vem conduzindo a UFSJ à sua contínua evolução institucional. 

4.1.4 – Autoavaliação institucional e avaliações externas: análise e divulgação dos 

resultados 

Embora seja possível afirmar que tanto as ações de avaliação externa quanto os 

processos de avaliação interna, realizados nos últimos anos, tiveram um impacto 

significativo na definição das prioridades e na elaboração das políticas de gestão no campo 

do ensino de graduação e de pós-graduação, da pesquisa e da extensão, bem como, na 

identificação de problemas administrativos – que precisavam ser enfrentados – observou-se 

que o ponto crítico que define as maiores fragilidades apresentadas pela CPA, desde 2010, 

é a divulgação e discussão dos resultados com a comunidade acadêmica. Esta fragilidade 

se deve ao fato de ainda não ter sido implantada uma sistemática capaz de, em tempo hábil, 

levantar os dados, fazer as análises pertinentes e devolvê-los de modo a constituir uma 

maior capilaridade nas diferentes dimensões da UFSJ. 
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Com maior ou menor participação, os processos autoavaliativos ocorreram e os 

relatórios finais foram disponibilizados para a comunidade no portal da Instituição. No 

entanto, é necessário fazer um grande esforço de organização e sistematização das 

atividades da CPA, a fim de ampliar a sua capacidade de tornar o processo de avaliação um 

verdadeiro instrumento de aprendizagem institucional. 

Por esta razão, a prioridade definida pela CPA 2014/2016, é a de não apenas 

reestruturar o processo de avaliação, aperfeiçoando os instrumentos de coleta e análise de 

dados, mas, e, sobretudo, assumir a prioridade na devolução sistemática de seus resultados 

para as diferentes instâncias da UFSJ: Cursos, Departamentos, Congregação, Conselhos 

Superiores e Direção da Instituição. Esta etapa do trabalho está prevista para ser realizada 

depois da elaboração deste relatório final. Considera-se que esta ação permitirá que se 

avance no protagonismo da construção de um processo de avaliação interno mais 

sistemático, capaz de apontar caminhos para o processo contínuo de aprimoramento e 

crescimento institucional. 

Por sua vez, os relatórios de avaliação externa, tanto os consolidados pelo ENADE, 

quanto os relatórios das avaliações in loco, são remetidos pelo Setor responsável pela área 

de Regulação da UFSJ à CPA, para conhecimento e análise, além de serem encaminhados 

aos respectivos Colegiados de Curso para que, em ação consorciada aos NDEs, sejam 

identificados os principais problemas, promovendo as necessárias correções e 

reformulações em seus Projetos Pedagógicos, bem como, estabelecendo estratégias para 

solução dos problemas encontrados em outras dimensões avaliadas, sempre tendo por foco 

a constante busca pela excelência acadêmica estabelecida como meta no PDI. 

Ao mesmo tempo, os relatórios de avaliação são enviados para a Pró-Reitoria de 

Ensino de Graduação e para a Reitoria, a fim de que sejam identificadas as deficiências que 

extrapolam as esferas estritas aos cursos e sejam tomadas medidas para saná-las, tanto na 

esfera administrativo-normativa, quanto no que tange à melhoria da infraestrutura. 

Paralelamente a esse processo, através da Assessoria de Comunicação Social 

(ASCOM), a UFSJ dá amplo conhecimento dos resultados obtidos nas avaliações externas 

dos seus cursos à Comunidade Acadêmica e à sociedade em geral, por meio de seu 

website, além de outros meios de comunicação. 

Existe a certeza de que a execução do projeto de avaliação, iniciado em 2014, em 

todas as suas etapas, representará um grande avanço para a UFSJ, uma vez que a CPA 

terá dado passos importantes na implementação efetiva de um processo contínuo e 

sistemático de avaliação, contribuindo para a consolidação da cultura de avaliação 

institucional. No entanto, é preciso ponderar, há um longo percurso a ser trilhado, com muito 
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esforço, para que esse trabalho possa resultar numa prática cotidiana, tornando-se uma 

dimensão constitutiva dos processos acadêmicos, sobretudo, porque grande parte do corpo 

docente e técnico-administrativo está iniciando as suas atividades profissionais na UFSJ, 

num ambiente de profundas mudanças, tanto acadêmicas como administrativas. 

A pesquisa demonstrou que grande parte dos docentes, técnicos-administrativos e 

discentes não conhecem as atribuições da CPA. O desafio colocado é o de superar esta 

realidade. 
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4.2 – Eixo 2 – Desenvolvimento institucional 

4.2.1 – Missão institucional, metas e objetivos do PDI 

A UFSJ assume a missão de desenvolver com excelência as atividades de Ensino, 

Pesquisa e Extensão de forma indissociável, contribuindo com a indução de mudanças e 

avanços para uma sociedade justa e igualitária, por meio da produção e socialização dos 

conhecimentos acadêmico, tecnológico, artístico e filosófico, tendo como parâmetros os 

princípios éticos e humanísticos. 

O PDI foi organizado com os seguintes objetivos e metas estruturados para o 

período de 2014-2018: 

Objetivo estratégico I: Melhorar a qualidade do trabalho institucional, por meio da 

valorização, capacitação e qualificação dos servidores docentes e técnico-administrativos. 

Metas: 

- 100% dos servidores Técnico-Administrativos e Docentes capacitados para atuarem nas 

áreas administrativas e/ou pedagógicas; 

- 70% dos técnicos-administrativos pós-graduados; 

- 85% dos docentes com doutorado (ou doutorado em andamento); 

- 100% dos servidores participando de programas e projetos de melhoria da qualidade de 

vida; 

- Todos os servidores trabalhando em espaços adequados e equipamentos suficientes para 

o desenvolvimento de suas atividades. 

Objetivo estratégico II: Reestruturar e ampliar a infraestrutura física e administrativa. 

Metas: 

- Todas as unidades educacionais dotadas de infraestrutura física necessária e adequada às 

suas atividades; 

- Estrutura organizacional implantada em todas as unidades educacionais; 

- Todos os setores dotados de pessoal suficiente e adequados às necessidades 

institucionais; 

- Planos estratégicos utilizados como balizadores das ações institucionais; 

- Todas as unidades educacionais funcionando com estrutura integrada. 

Objetivo estratégico III: Adequar processos e procedimentos acadêmicos e 

administrativos, consolidando a expansão e a estrutura multissede. 
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Metas: 

- Todas as normas de sustentabilidade e acessibilidade cumpridas; 

- Sistema de segurança eficiente implantado em todas as unidades educacionais; 

- Sistema de transporte adequado para as demandas institucionais; 

- Ter 100% de aprovação pelos órgãos de controle (AGU, CGU e TCU); 

- Fluxos e procedimentos administrativos e acadêmicos adequados e implantados; 

- Demandas de Tecnologia da Informação atendidas de acordo com Plano Diretor de 

Tecnologia da Informação. 

Objetivo estratégico IV: Assegurar as condições de ingresso, permanência e êxito escolar. 

Metas:  

- 100% dos ingressantes por meio de programas nacionais; 

- Todas as unidades educacionais oferecendo alimentação de qualidade; 

- Política de moradia implantada em todas as unidades educacionais; 

- 50% dos discentes com renda familiar per capita igual ou menor que 1,5 salários mínimos, 

atendidos com bolsas; 

- Garantir a locomoção dos discentes em situação de vulnerabilidade social para o 

desenvolvimento de suas atividades acadêmicas; 

- Implementação de uma política de esportes; 

- Programas de atenção à saúde, implantados em todas as unidades educacionais; 

- Redução de 25% do índice de retenção e evasão. 

Objetivo estratégico V: Ampliar e consolidar os cursos de graduação e pós-graduação. 

Metas:  

- Todos os cursos de Graduação com Conceito Preliminar do Curso (CPC) igual ou superior 

a 4; 

- 40% dos programas de pós-graduação existentes em 2012 (16 programas) com conceito 4 

ou mais; 

- Número de programas de pós-graduação stricto sensu igual ou superior a 60% dos cursos 

de graduação; 

- Novos cursos de graduação considerados prioritários implantados; 

- IGC 5 para a Instituição. 

Objetivo estratégico VI: Ampliar a produção técnico-científica e a inovação tecnológica. 

Metas: 
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- Produção técnico-científica ampliada em 100%; 

- Aumento do número de bolsas de mestrado e doutorado (50%); 

- Maximizar recursos captados em órgãos de fomento fora da UFSJ; 

- Um projeto submetido por docente doutor, a cada dois anos, aos órgãos de fomento; 

- Laboratórios tecnológicos acreditados pelo INMETRO; 

- Geração de Inovações tecnológicas. 

Objetivo estratégico VII: Ampliar a interlocução entre a UFSJ e as comunidades das 

regiões atendidas por meio de ações de extensão universitária. 

Metas:  

- Ampliar e diversificar a Extensão na UFSJ; 

- Articulação aprimorada e ampliada entre as áreas de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

Objetivo estratégico VIII: Aprimorar os canais de comunicação internos e externos. 

Metas:  

- Novos canais de massa, interligando a UFSJ e a comunidade; 

- Comunidade interna e externa dispondo de canais segmentados de comunicação com a 

Instituição; 

- UFSJ mantendo relações estreitas com veículos de comunicação locais, regionais e 

nacionais; 

- Serviço de clipping aprimorado; 

- Presença da UFSJ nas redes sociais; 

- Todas as unidades educacionais dispondo de apoio jornalístico integrado. 

Objetivo estratégico IX: Fortalecer e ampliar as relações entre a UFSJ e as instituições 

nacionais e internacionais. 

Metas:  

- Cursos de graduação e pós-graduação internacionalizados; 

- Presença de Docentes Visitantes estrangeiros em 25% dos cursos; 

- 5% do total de discentes de graduação (ano de referência 2012) participando de cursos no 

exterior; 

- Mínimo de 100 (cem) discentes estrangeiros nos cursos de graduação e pós-graduação da 

UFSJ; 

- Estrutura da Assessoria de Relações Internacionais ampliada; 

- UFSJ consolidada internacionalmente; 

- Estrutura da UFSJ apta a receber discentes e docentes estrangeiros; 
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- Aumento da colaboração acadêmica com instituições nacionais e internacionais mais 

consolidadas em campos de atuação acadêmica prioritária. 

Estes objetivos e metas deram origem a ações a serem desenvolvidas no Plano de 

Gestão 2012-2016, definindo prazos de execução e os respectivos responsáveis. O 

acompanhamento deste plano tem sido feito por intermédio da análise de relatórios e 

discussão das dificuldades para sua realização, em reuniões semestrais com a presença de 

Pró-Reitores e Diretores de Divisão. 

4.2.2 – Coerência entre o PDI e as atividades de ensino de graduação e de pós-

graduação 

A seguir, serão descritas algumas das ações mais importantes relacionadas aos 

objetivos estratégicos definidos no PDI, que envolvem diretamente a busca pela 

consolidação dos cursos de graduação e pós-graduação. 

Objetivo estratégico I - “Melhorar a qualidade do trabalho institucional, através da 

valorização, capacitação e qualificação dos servidores docentes e técnicos 

administrativos”: a PROEN deu continuidade, em 2014, ao treinamento com os 

coordenadores de curso e secretários para atuação na área administrativa. Em 2014, em 

conjunto com a Pró-Reitoria de Gestão de Desenvolvimento de Pessoas (PROGP), foram 

desenvolvidos treinamentos com os chefes e secretários de departamentos.  

Objetivo estratégico II - “Assegurar as condições de ingresso, permanência e êxito 

escolar”: Com a implantação da Lei nº 12.711/2012, que dispõe sobre reserva no processo 

seletivo para ingresso nos cursos de graduação, por curso e turno, a UFSJ cumpriu 

prontamente todas as exigências legais. Na UFSJ, 50% das vagas são destinadas para 

discentes que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas, havendo 

reserva para autodeclarados pretos, pardos e indígenas, segundo o percentual étnico do 

Estado. A Comissão Permanente de Vestibular (COPEVE) realizou em 2014, a última etapa 

do Programa de Acesso Seriado (PAS) no Processo Seletivo – 2015/1o. Na seleção 2015/2o, 

o ingresso dos candidatos (100%), será pelo Sistema de Seleção Unificada (SISU). A 

implantação do novo processo de inscrição periódica, em 2014, deu agilidade e garantiu a 

melhor ocupação das vagas nas Unidades Curriculares. Foi aprovada no Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEP) a Resolução No 015, de 30 de abril de 2014, que 

regulamenta a equivalência entre unidades curriculares e o aproveitamento de estudos nos 

cursos de graduação da UFSJ. No âmbito da Congregação, foi mantida a Comissão 

composta pelos Coordenadores de Curso para modernização das normas acadêmicas. 

Estas medidas asseguram aos discentes, fluxos para seu desenvolvimento ao longo do 

curso e contribuem para a implantação do Sistema Integrado de Gestão de Atividades 
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Acadêmicas (SIGAA). Em 2014, o Programa de Monitoria, cujo objetivo central é o apoio 

didático e pedagógico aos estudantes de graduação e a redução dos índices de retenção e 

evasão escolar, foi reformulado e ampliado, passando a oferecer 969 (novecentos e 

sessenta e nove) bolsas, atendendo a todos os cursos de graduação, com orçamento de R$ 

940.760,00 (Novecentos e Quarenta Mil e Setecentos e Sessenta Reais). Já o Programa de 

Tutoria, que tem como meta o desenvolvimento de atividades de apoio à aprendizagem dos 

discentes, de forma individual ou em grupo, no âmbito dos cursos de graduação, também foi 

ampliado em 2014, passando a oferecer 50 (cinquenta) bolsas, contemplando os Cursos de 

Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, Bacharelado Interdisciplinar em 

Biossistemas, Engenharia Agronômica, Licenciatura em Matemática e Zootecnia. O 

orçamento destinado ao Programa de Tutoria foi de R$ 140.000,00 (Cento e Quarenta Mil 

Reais). O Setor de Estágio ampliou o número de convênios. Em 2014, foram firmados 296 

(duzentos e noventa e seis) com empresas localizadas, não apenas no Estado de Minas 

Gerais, mas, em todo o território nacional. O número de convênios chegou a 924 

(novecentos e vinte e quatro) empresas. Este crescimento também é reflexo do aumento do 

número de discentes, com estágios iniciados, dos cursos de licenciatura a distância 

(Matemática e Pedagogia) e do curso de Administração Pública a distância.  

Objetivo estratégico V - “Ampliar e Consolidar os Cursos de Graduação e Pós-

Graduação”: no primeiro semestre de 2014, foi implantado o Curso de Medicina no 

Campus Dom Bosco, com o oferecimento de 20 (vinte) vagas semestrais. No segundo 

semestre de 2014, teve início o Curso de Engenharia Florestal no Campus Sete Lagoas, 

com 2 (duas) entradas anuais de 20 (vinte) discentes por semestre. Ainda em 2014, foi 

aprovado pelo CONSU e CONEP, o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e a criação do 

Curso de Controle e Automação, com previsão de início para o primeiro semestre de 2016. 

Também em 2014, foi mantida a Política de Editais para consolidação dos cursos de 

graduação, com recursos para:  

a) Aquisição de Equipamentos para Laboratórios de Ensino; 

b) Aquisição de Material Bibliográfico; 

c) Apoio à Organização de Semanas Acadêmicas; 

d) Apoio à Organização de Eventos.  

Também foi lançado o edital para Equipes de Competições Acadêmicas. O recurso 

disponibilizado foi de R$ 5.080.000,00 (Cinco Milhões e Oitenta Mil Reais), distribuído da 

seguinte forma: 

a) Aquisição de Equipamentos para Laboratórios de Ensino – R$ 3.700.000,00 (Três 

Milhões e Setecentos Mil Reais); 

b) Aquisição de Material Bibliográfico – R$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais); 
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c) Apoio à Organização de Semanas Acadêmicas – R$ 160.000,00 (Cento e Sessenta Mil 

Reais); 

d) Apoio à Organização de Eventos – R$ 220.000,00 (Duzentos e Vinte Mil Reais). 

A Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação realizou uma série de ações com o 

objetivo de criar novos cursos de Pós-graduação, melhorar a qualidade dos Programas 

existentes e contribuir para a criação de novos Programas de Doutorado. A principal 

estratégia tem sido ampliar a interlocução com pesquisadores de outras instituições mais 

consolidas em nível nacional e internacional. Nesta direção, foram realizadas as seguintes 

ações em 2014: 

a) Reformulação do Programa de Incentivo à Pós-graduação (PIPG), que objetiva o apoio à 

participação dos docentes em intercâmbios internacionais, a assessoria de pesquisadores 

externos para os grupos de pesquisa das pós-graduações e o suporte para publicações 

cientificas e revistas eletrônicas; 

b) Publicação de Edital para Pesquisadores Visitantes, sendo um de estadia curta e outro 

com duração trienal (QUALIPOS) em parceria com a FAPEMIG, com o objetivo de promover 

e/ou fortalecer a interação entre pesquisadores e grupos de pesquisa da UFSJ, com 

pesquisadores de reconhecimento nacional; 

c) Edital de Apoio à elaboração de propostas de novos programas de pós-graduação stricto 

sensu; 

d) Edital para cadastramento de tradutores portadores de certificados de proficiência em 

língua estrangeira, tendo em vista a necessidade de aplicação de exames de proficiência 

em língua estrangeira para a admissão aos programas de pós-graduação stricto sensu; 

e) Aumento do número de bolsas de mestrado e doutorado com recursos próprios. Em 

2014, foram 295 (duzentas e noventa e cinco) bolsas de Mestrado, sendo 64 (sessenta e 

quatro) da própria UFSJ e, 58 (cinquenta e oito) bolsas de Doutorado, sendo 18 (dezoito) da 

UFSJ. Com a aprovação dos cursos em 2014, a UFSJ passou a contar com 22 (vinte e dois) 

cursos em nível de Mestrado e 5 (cinco) cursos em nível de doutorado; 

f) Edital para Aquisição de Equipamentos de Pequeno e Médio porte, baseado em projetos 

de pesquisa submetidos e aprovados no mérito aos editais universais da FAPEMIG ou do 

CNPq. Foram contempladas 29 (vinte e nove) propostas no valor total de R$ 600.000,00 

(Seiscentos Mil Reais); 

g) Envio de propostas institucionais, referentes a auxílio financeiro para os Programas de 

Pós-graduação stricto sensu, nos seguintes Editais: 
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- “Apoio a Publicações Científicas e Tecnológicas – Aquisição de livros técnico-científicos, 

para a Pós-Graduação”, com o valor de R$118.989,53 (Cento e Dezoito Mil, Novecentos e 

Oitenta e Nove Reais e Cinquenta e Três Centavos); 

- “Pró-Equipamentos Institucional”, contemplado com R$ 549.996,61(Quinhentos e Quarenta 

e Nove Mil, Novecentos e Noventa e Seis Reais e Sessenta e Um Centavos). 

Ainda em 2014, os programas de pós-graduação e a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação receberam apoio da CAPES através do Programa de Apoio à Pós-Graduação - 

PROAP, totalizando R$505.266,00 (Quinhentos e Cinco Mil e Duzentos e Sessenta e Seis 

Reais). Como pode ser observado, este apoio às pós-graduações e à melhoria da 

infraestrutura de pesquisa tem sido orientado pelo PDI da UFSJ, dando-se prioridade aos 

investimentos na construção de novos laboratórios, melhorias de instalações e 

equipamentos, como complemento ou contrapartida aos financiamentos do CT-INFRA da 

FINEP/CNPq e aos do Pró-Equipamentos da CAPES/CNPq. 

A pesquisa de autoavaliação mostra que mais de 80% dos professores, técnicos-

administrativos e discentes reconhece a coerência das ações realizadas para a melhoria da 

graduação e da pós-graduação com as metas estabelecidas no PDI. 

4.2.3 - Coerência entre o PDI e as práticas de extensão 

O objetivo estratégico e as metas relacionadas diretamente às atividades de 

extensão são em princípio: 

Objetivo estratégico VII: Ampliação da interlocução entre a UFSJ e as comunidades das 

regiões atendidas, por meio de ações de extensão universitária, que propõem como meta, 

ampliar e diversificar a Extensão na UFSJ e ampliar a articulação entre as áreas de Ensino, 

Pesquisa e Extensão. 

No entanto, o que se observa na análise do relatório das ações realizadas pela Pró-

reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários em 2014, é que houve uma ação articulada 

que atendeu a vários objetivos estratégicos, conforme mostrado a seguir:  

Objetivos estratégicos I, II e III: foram realizadas diversas ações relacionadas ao 

aprimoramento dos processos e atividades administrativas, à adequação dos espaços para 

a sua realização e à formação de seu quadro de funcionários. A Pró-reitoria de Extensão e 

Assuntos Comunitários investiu na melhoria dos processos administrativos, possibilitou a 

conquista de uma série de resultados, entre os quais podem ser destacados: maior 

integração dos setores responsáveis pelas atividades de extensão nos campi CCO, CSL e 

CAP, o aprimoramento na formulação e avaliação dos editais, entre outras; 
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Objetivo estratégico IV: Número de bolsas de extensão aumentados em 20%, além de 

terem sido criadas outras frentes de captação de bolsas, como convênio com a Prefeitura 

Municipal de São João del-Rei e o Museu da Casa de Padre Toledo, da Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG); 

Objetivo estratégico VI: Ações de incentivo à participação em publicações e comitês de 

extensão, ingresso da UFSJ na vice-editoria da Revista Brasileira de Extensão, prospecção 

de oportunidades de publicação e divulgação. Congresso de “Produção Científica e 

Acadêmica” realizado em conjunto entre as pró-reitorias de Extensão e Assuntos 

Comunitários, de Pesquisa e Pós-Graduação, de Ensino de Graduação, bem como, a 

Assessoria para Assuntos Internacionais – ASSIN, fortalecendo o potencial científico e a 

integração intercampi e interinstitucional da UFSJ. Participação no 1º Encontro Nacional do 

PROEXT, com vistas a uma avaliação geral do Programa, que tem 21 (vinte e um) anos de 

existência, momento em que a PROEX promoveu a ida de 8 (oito) coordenadores e equipe 

técnica. Participação da UFSJ no “6º Congresso Brasileiro de Extensão Universitária”, com 

bolsistas, coordenadores de projetos, e equipe técnica da PROEX, contribuindo para os 

debates e apresentando trabalhos; 

Objetivo estratégico VII: Trata-se de um objetivo complexo porque implica tanto no 

aumento das ações de projetos e programas, quanto na ampliação de suas áreas de 

abrangência. Pode-se afirmar que a UFSJ avançou em ambas direções, desenvolvendo 

ações nas 8 (oito) áreas da Extensão Universitária,  com aumento expressivo no número de 

projetos e programas. Em 2013, foram financiados 62 (sessenta e dois) Programas e 55 

(cinquenta e cinco) Projetos, com 189 (cento e oitenta e nove) bolsas. Em 2014, foram 

financiados 71 (setenta e um) Programas e 52 (cinquenta e dois) Projetos, com 210 

(duzentas e dez) bolsas. Além disso, outras bolsas de extensão foram distribuídas por 

outros Programas e convênios, tais como: Mais Educação, 7 (sete) bolsas; Saúde do 

Trabalhador, 8 (oito) bolsas; Pré-Enem, 3 (três) bolsas; Incubação de Coletivos, 5 (cinco) 

bolsas; Trupe Só Risos, 3 (três) bolsas. A ampliação dos recursos do Fundo de Extensão – 

de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) em 2013, para até R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) 

em 2014 – permitiu o atendimento de mais demandas dos projetos e programas de 

extensão institucionais, favorecendo o desenvolvimento das atividades previstas nos planos 

de trabalho. A UFSJ aprovou 10 (dez) propostas no PROEXT – maior programa 

interministerial do País – que receberam um total de R$ R$ 894.388,72 (Oitocentos e 

Noventa e Quatro Mil, Trezentos e Oitenta e Oito Reais e Setenta e Dois Centavos), 

possibilitando o financiamento de 80 (oitenta) bolsas de extensão. Entre as ações 

estruturantes, iniciadas no campo da extensão, registra-se o início da discussão da 

creditação curricular da extensão, com vistas à Estratégia 7, da Meta 12, da lei 13.005, que 

estabelece o Plano Nacional de Educação (PNE). Tal estratégia prevê que se assegure, “no 
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mínimo, 10% (dez por cento) do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em 

programas e projetos de extensão universitária, orientando sua ação, prioritariamente, para 

áreas de grande pertinência social”. 

A partir de uma chamada da Universidade Federal de Ouro Preto, e com o 

protagonismo da UFSJ, iniciou-se uma série de discussões para a operacionalização dessa 

estratégia no âmbito das IFES de Minas Gerais, 11 (onze) no total. A PROEX-UFSJ tem 

estado presente em todas as discussões e promoveu uma “Roda de Conversa” sobre a 

questão em São João del-Rei, realizada em setembro de 2014. Entre os principais avanços 

realizados no campo da extensão, destaca-se o grande salto dado na promoção e gestão de 

ações no campo da cultura e das artes em todos os sentidos, tendo a 27ª Edição do 

“Inverno Cultural” como principal índice - realização em 10 (dez) cidades de diferentes 

regiões, nas quais a universidade possui os seus campi – dando uma importante 

contribuição para o avanço das políticas culturais, e ampliando o diálogo da Universidade 

com os diferentes contextos sociais, econômicos e culturais; 

Objetivo estratégico VIII: a PROEX criou um protocolo intercampi de contato telefônico e 

eletrônico entre os seus servidores a fim de aprimorar as relações de trabalho e fazer um 

acompanhamento mais rotineiro de todas as ações, dirimindo dificuldades oriundas da falta 

de comunicação. Quanto ao público externo, foram diversificados os meios de comunicação 

e escuta, principalmente em relação às atividades do Centro Cultural UFSJ, para onde boa 

parte das demandas das comunidades interna e externa se dirigem. Toda a equipe está 

apta a receber diferentes demandas, pessoalmente ou por telefone, e encaminhá-las para 

os setores devidos, para maior agilidade e eficiência nos atendimentos. Até mesmo o 

espaço físico da área administrativa foi redimensionado, a partir dessa ótica. Além desse 

aspecto, criou-se uma política de atualização semanal das páginas eletrônicas da PROEX, 

mas ainda espera-se evoluir também para um espaço de boletim informativo periódico da 

extensão; 

Objetivo estratégico IX: A PROEX participou ativamente da construção do convênio entre a 

UFSJ e a Univeristy of Georgia e está agora envolvida na execução do Flagship Program, 

primeira ação dentro deste convênio. A equipe da PROEX recebe periodicamente, por meio 

das atividades do Centro Cultural UFSJ, delegações estrangeiras, direcionando para os 

devidos órgãos e para a ASSIN, as diferentes possibilidades de interlocução 

interinstitucional. 

A maioria absoluta dos docentes, técnicos-administrativos e discentes, reconhece a 

existência de uma grande coerência entre os objetivos e metas do PDI e as ações 

realizadas. 
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4.2.4 – Coerência entre o PDI e as atividades de pesquisa/iniciação científica, 

tecnológica, artística e cultural 

No PDI 2014-2018, a UFSJ manteve como uma de suas prioridades o fortalecimento 

dos grupos de pesquisa emergentes. Tal prioridade visa impulsionar a criação de novos 

programas de pós-graduação em nível de mestrado, e a consolidação dos programas de 

pós-graduação existentes, melhorando sua infraestrutura, estimulando a produção 

acadêmica e a maior interação nacional/internacional de seus pesquisadores, para, em curto 

e médio prazo, implantar novos cursos de doutorado. 

A UFSJ contou em 2014 com 123 (cento e vinte e três) grupos de pesquisa 

certificados na Plataforma de Grupos de Pesquisa do CNPq, atuando em várias áreas do 

conhecimento. Pode-se dizer que a UFSJ tem grupos atuantes em todas as grandes áreas 

de pesquisa definidas no CNPq, e que o compromisso com o amadurecimento e a 

consolidação destes grupos, tem exigido a formulação de uma política que integra diferentes 

ações, tais como: 

- O investimento permanente na capacitação docente, em nível de Doutorado com a 

elaboração do Plano Institucional de Formação Docente (PLANFOR) e o aumento do 

Programa de Qualificação da Própria UFSJ (PROSER); 

- A criação de mecanismos de apoio aos recém-doutores; 

- Estimulação da produção acadêmica, com a ampliação dos recursos do fundo de 

pesquisa; 

- A realização de investimentos na recuperação e ampliação da infraestrutura de pesquisa; 

- A criação do PIPG; 

- O fortalecimento da interação dos grupos de pesquisa com outros pesquisadores nacionais 

e internacionais, por meio do apoio à realização de eventos, missões científicas e a 

ampliação de convênios interinstitucionais; 

- O fortalecimento dos programas de IC, ampliando a articulação entre a graduação e a pós-

graduação. 

Como resultado destas ações pode-se observar um aumento significativo da 

produção docente e do número de programas de pós-graduação. No final de 2014, a UFSJ 

contava com 22 (vinte e dois) Programas de Mestrado e 5 (cinco) de Doutorado. 

O aprimoramento das políticas de IC implica na realização de duas ações 

articuladas: a ampliação permanente do número de bolsas e o aprimoramento dos 

processos de seleção dos pesquisadores. No período de 2012 a 2013, a UFSJ contou em 

seus Programas de IC (PIBIC/CNPq, PIBIC/FAPEMIG, PIBIC/UFSJ e PIBIC-JÚNIOR), com 

362 (trezentas e sessenta e duas) bolsas, ao passo que para o período 2013 a 2014, houve 
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um acréscimo de 49 (quarenta e nove), perfazendo um total de 426 (quatrocentas e vinte e 

seis) bolsas. 

É importante ressaltar que essa oferta de bolsas, ainda não é suficiente para suprir 

adequadamente a demanda anual, que foi de 553 (quinhentas e cinquenta e três) propostas 

para os editais de 2014 (FAPEMIG e CNPq), resultando em 129 (cento e vinte nove) 

inscrições no Programa de Iniciação Científica (PIIC), desenvolvido de forma voluntária 

pelos discentes, sem o auxílio de bolsas. Em 2014, portanto, 77% dos projetos submetidos 

foram contemplados com bolsa. 

Pode-se observar, nesta direção, que a despeito do aumento das cotas de bolsas de 

IC da UFSJ, por parte das agências financiadoras, o expressivo crescimento em nosso 

corpo discente resultou em uma queda na relação de bolsas por discente, entre 2009 e 

2012. Apesar de ser possível observar uma diminuição desta defasagem, a recomposição 

da relação, apresentada em 2008, é tarefa que demanda um aumento contínuo do número 

de bolsas, tanto com recursos do próprio orçamento, quanto por parte das agências de 

fomento. Apesar da proporção de bolsas por discente ter diminuído, a instituição consegue 

atender cerca de dois terços dos projetos, apresentados por docentes, para a IC, o que 

representa uma boa média se comparada com outras instituições. 

Por outro lado, observa-se que o aumento de projetos de IC acompanha o aumento 

do número de docentes da UFSJ. Para ampliar o número de docentes contemplados com 

bolsas, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação tem procurado manter, em acordo com 

as Comissões de Avaliação dos Programas de Iniciação Científica, uma política privilegia o 

atendimento ao maior número possível de doutores com projetos qualificados, evitando o 

acúmulo de duas bolsas por edital. 

Essas estratégias permitem afirmar que a UFSJ tem atendido, ainda que 

parcialmente, ao aumento da demanda por financiamento para as atividades de pesquisa 

em função do crescimento do corpo discente e o aumento do número de doutores. 

Para o Programa Institucional de Iniciação Científica Júnior – PIBIC-JÚNIOR, no 

período de 2012 a 2013, a FAPEMIG concedeu 60 (sessenta) bolsas, tendo sido 

implementadas 46 (quarenta e seis) bolsas e, no período de 2013 a 2014, esse número foi 

mantido. A dificuldade encontrada na demanda por projetos dessa modalidade de bolsa é a 

falta de uma maior interação entre o ensino público secundário e a universidade. 

Com o objetivo de fomentar o crescimento desta modalidade, no ano de 2013, foi 

lançado o Edital nº 003/2013 – “Primeiros Passos na Ciência” – Programa Integrado de 

Bolsas de Iniciação Científica para Ensino Superior e Ensino Médio – PIBIC/FAPEMIG/UFSJ 
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e PIBIC-JR/FAPEMIG, com vigência de março de 2014 a fevereiro de 2015. Trata-se de um 

programa destinado a estabelecer uma rede de pesquisa em nível de IC, estimulando a 

articulação entre os bolsistas de PIBIC-JÚNIOR e de PIBIC, promovendo a interação, em 

nível de pesquisa, entre estudantes da graduação e do Ensino Médio. O Programa foi 

reeditado em 2014, através do Edital 003/2014/PROPE. A Reitoria financiou 40 (quarenta) 

bolsas de agosto de 2012 a março de 2014. Para o período de agosto/14 a julho/15, foram 

disponibilizadas mais 6 (seis) novas bolsas. 

Desde 2011, a submissão de projetos tem sido realizada por meio de editais e 

inscrições em sistema online, que são permanentemente aprimorados. Todo o processo 

apresenta uma dificuldade inerente: a avaliação dos projetos de IC e de pesquisa por pares 

é necessária e importante, mas requer uma dinâmica de controle da qualidade dos serviços 

prestados. Outra dificuldade no quesito da avaliação tem sido a parametrização de critérios 

que atendam a todas as áreas de conhecimento. Além disso, o Núcleo de Tecnologia da 

Informação da UFSJ - (NTInf) tem apresentado dificuldades em implementar alguns 

melhoramentos no sistema do PIBIC, devido ao reduzido número de profissionais, embora 

envide esforços bastante reconhecidos.  

Com a finalidade de corrigir os problemas ocorridos nas avaliações de projetos, 

foram realizadas reuniões em todos os campi com os membros das Comissões de 

Avaliação, com o objetivo de orientá-los na avaliação das propostas novas e no 

acompanhamento das que se encontram em andamento. Nos editais de 2014, essas 

soluções minimizaram as dificuldades, o que ainda requer constante aprimoramento do 

sistema PIBIC/ONLINE, bem como a continuidade das orientações para a melhoria das 

avaliações pelos pares.  

A universidade oferece ainda, 3 (três) bolsas de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico, e 8 (oito) bolsas de IC do Programa de Ações Afirmativas, ambos programas 

sustentados com recursos concedidos pelo o CNPq. 

O incentivo à produção artística e cultural é realizado por meio dos programas de 

extensão existentes na UFSJ, articulando projetos em diferentes campos, atendendo, 

sobretudo, aos Cursos de Música, de Teatro e de Artes Aplicadas. Estas atividades serão 

relatadas no item relacionado às atividades de extensão. 

A pesquisa de autoavaliação demonstrou que a grande maioria dos professores, 

técnicos-administrativos e discentes percebe a coerência e a articulação entre as ações 

desenvolvidas no campo da pesquisa e sua articulação com o ensino e a extensão. 
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4.2.5 – Coerência entre o PDI e as ações institucionais no que se refere à diversidade, 

ao meio ambiente, à memória cultural, à produção artística e ao patrimônio cultural 

O compromisso da UFSJ com o desenvolvimento de ações referentes à diversidade, 

ao meio ambiente, à memória cultural, à produção artística e cultural e ao patrimônio 

cultural, pode ser observado, de um lado, pelo conjunto de Projetos e Programas de 

Extensão realizados pelos professores e discentes, e, por outro, pela implantação de ações 

mais amplas que envolvem toda a universidade e articulam diferentes departamentos e 

grupos de professores, técnicos e discentes, no campo do ensino, da pesquisa e da 

extensão. 

Serão descritos a seguir, os Projetos e Programas de Extensão que se distinguem 

por serem ações permanentes, realizadas durante vários anos, portanto, mais consolidadas 

e com maior repercussão social.  

4.2.5.1 – Diversidade - Programa “História e Cultura Africana e Afro-Brasileira” - promove o 

desenvolvimento profissional de professores do Ensino Fundamental e Médio, capacitando-

os a: 

a) Conhecer e refletir sobre as experiências históricas e produções culturais dos negros na 

África e no Brasil, entendidas como elementos estruturantes da sociedade e identidade 

brasileira; 

b) Tornarem-se multiplicadores de valores antirracistas, ao promover a remoção de 

estereótipos negativos, possibilitando aos discentes negros a construção de uma 

autoimagem positiva, bem como, aos não negros, reconhecer as marcas das culturas 

africanas que, independentemente da origem étnica de cada brasileiro, fazem parte de seu 

cotidiano; 

c) Pesquisar e difundir as tradições culturais africanas e afro-brasileiras, principalmente nas 

duas comunidades quilombolas de Nazareno/MG e na comunidade negra de Cel. Xavier 

Chaves. 

4.2.5.2 – Meio Ambiente  

- Programa “Coleta Seletiva” no Campus Alto Paraopeba/Ouro Branco; 

- Programa NAST – Núcleo de Artes e Sustentabilidade; 

- Programa “Água, Saúde e Lazer Para a População de Sete Lagoas-MG”; 

- Programa “Cagaita e Pequi: importâncias econômicas e sociais para a população de Sete 

Lagoas-MG”; 

- Programa “Intervenções de Arborização e Paisagismo e Ações de Educação Ambiental no 

Bairro Itapuã – Sete Lagoas”; 
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- Programa “Caminhos Sustentáveis”; 

- Programa “Espaço Casa Verde” - Produção e divulgação de conhecimentos sobre a 

biodiversidade do Campo das Vertentes; 

- Programa de Mapeamento Participativo de São João del-Rei/MG; 

- Projeto “Verificação da Qualidade da Água” de Soluções Alternativas Coletivas (SAC’S) – 

para realização de intervenções de educação ambiental e promoção da saúde na região do 

bairro Bela Vista em Divinópolis; 

- Projeto “Expansão do Vigiagua” para a área rural do município de Divinópolis – visando à 

promoção da saúde coletiva; 

- Projeto “Descarte de Medicamentos: conscientização social e responsabilidade ambiental”. 

4.2.5.3 - Memória cultural, produção artística e patrimônio cultural  

A própria história da UFSJ pode ser definida em sua singularidade pelo compromisso 

que desenvolve, desde a sua fundação, com o contexto histórico e cultural no qual está 

inserida. Pode-se afirmar que a UFSJ se distingue de outras instituições, pelo grande 

número de ações, projetos e programas que articulam ensino, pesquisa e extensão nesta 

área. 

No que diz respeito à Memória e ao Patrimônio Cultural, destaca-se o trabalho de 

preservação de acervos históricos, artísticos e literários realizado pelos seguintes órgãos: 

- Fundação CEREM – Centro de Referência Musicológica José Maria Neves, instituído para 

preservar um grande acervo de partituras de compositores antigos da região das vertentes; 

- Fundação Koellreutter, zelando pelo patrimônio artístico e cultural doado para a UFSJ, 

favorecendo uma série de Projetos do Departamento de Música; 

- CEDOC – Centro de Documentação, construído com verbas do CT-INFRA/FINEP e verbas 

orçamentárias, centralizando um grande número de acervos históricos e literários, que são 

objetos de pesquisa dos Departamentos de História e Ciências Sociais, Departamento de 

Letras Artes e Cultura, Departamento de Psicologia e Departamento de Música. O CEDOC 

possui ainda o LABDOC – Laboratório de Conservação e Pesquisa Documental, que realiza 

o trabalho de higienização e preservação de documentos históricos, atendendo a demandas 

de vários municípios e regiões do país. 

Outras ações de pesquisa e intervenção têm sido realizadas pelos Departamentos de 

Arquitetura e Urbanismo. 

Nos campos da Produção Artística e Cultural pode ser citado um grande número de 

ações e eventos realizados na Instituição, durante o ano de 2014, pelo Setor de Projetos 
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Artísticos e Culturais – SEPAC, que coordena e gere os projetos, espaços e ações 

vinculadas ao Centro Cultural UFSJ, entre os quais: 

- 8° Concurso de Presépios da UFSJ do qual participaram 30 artistas/artesãos da cidade e 

da região; 

- Diversas exposições de Artes Plásticas e Visuais nas Galerias do Centro Cultural, além das 

exposições principais do 27º Inverno Cultural UFSJ. Foi registrado um aumento considerável 

no público atendido em 2014, sendo a divulgação mais efetiva e profissional um dos 

grandes fatores. Entre os artistas, houve um equilíbrio desejável entre artistas locais e 

artistas de outras regiões, privilegiando as oportunidades de trocas e intercâmbios; 

- “Segunda no Solar” - Exibição de filmes na Sala Multimídia, aberta às comunidades 

externa e interna, com caráter pedagógico e/ou educativo; 

- “Terça no Solar” - Música XXI, ação do Programa de Extensão que contemplou concertos e 

recitais de música erudita e popular na Galeria de Artes do Centro Cultural; 

- Apresentações de diversos recitais de formatura e livres do Curso de Música da UFSJ; 

- Atividades do Cine Clube Homoerótico, que promovem o debate e a conscientização sobre 

importantes questões acerca da homossexualidade; 

- Exposição dos trabalhos de Conclusão de Curso de Artes Aplicadas; 

- Exposição fotográfica “A Ditadura no Brasil 1964-1985: Direito à Memória e à Verdade”, 

exposta em todos os campi da UFSJ; 

- 14° Concurso de Poesias da UFSJ; 

- Apresentações de Teatro e Dança de grupos extensionistas da UFSJ; 

- Projeto “Música Clássica para Todos: Um bate-papo sem fronteiras”; 

- Atividades do “XX Festival Brasileiro de Trombones”; 

- Lançamentos de livros das comunidades externa e acadêmica da UFSJ. 

Além das atividades citadas, o SEPAC – Setor de Projetos Artísticos e Culturais 

gerencia o empréstimo e manutenção dos espaços do Centro Cultural UFSJ, que vem se 

tornando ponto de confluência, no Centro Histórico de São João del-Rei, em favor da 

cultura, da arte e das causas públicas. 

A diversidade e o compromisso da UFSJ com a Cultura estão possibilitando a 

formulação de um Plano de Cultura Institucional da UFSJ – PCI, elaborado para concorrer a 

apoio financeiro através do Edital Mais Cultura nas Universidades (MEC e MinC). O objetivo 

deste Plano é estabelecer um planejamento de dois anos, para as ações culturais a serem 

realizadas pela Instituição e seus parceiros. O referido Edital estruturou a submissão de 

propostas a partir de oito eixos, sendo estes, subdivididos em linhas temáticas, que 

perpassam uma miríade de aspectos nos campos da arte, cultura, educação, tecnologia, 

inovação. 
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Este Plano, pela natureza diversificada das propostas que o constituem – advindas 

de diferentes unidades e de diferentes áreas do conhecimento da UFSJ – foi organizado em 

14 (quatorze) Ações, as quais percorrem os oito eixos divisados pelo Edital, confirmando a 

centralidade do papel da cultura na Instituição e a complexidade das relações sociais que 

estabelece nas comunidades onde atua. 

4.2.6 – Coerência entre o PDI e as ações institucionais voltadas para o 

desenvolvimento econômico e social 

A avaliação da coerência entre os objetivos e as metas definidas no PDI, 

relacionadas ao desenvolvimento econômico e social, não é uma tarefa simples de ser 

realizada, pois envolve a consideração de múltiplos fatores e se relaciona diretamente com 

uma discussão a respeito da própria missão como Instituição Universitária. 

A UFSJ se propõe a desenvolver com excelência as atividades de Ensino, Pesquisa 

e Extensão de forma indissociável, contribuindo com a indução de mudanças e avanços 

para uma sociedade justa e igualitária, por meio da produção e socialização dos 

conhecimentos acadêmico, tecnológico, artístico e filosófico, tendo como parâmetros os 

princípios éticos e humanísticos. 

Neste sentido, este breve texto pretende situar o contexto econômico, social e 

cultural no qual a UFSJ está inserida, e mostrar as suas potencialidades de contribuição 

específica para o seu desenvolvimento econômico e social. 

A UFSJ atua nas mesorregiões: Metropolitana de Belo Horizonte (microrregiões Alto 

Paraopeba e Sete Lagoas) e Oeste de Minas. Sua sede administrativa está localizada na 

Microrregião de São João del-Rei, que integra a Mesorregião Campo das Vertentes. A 

cidade possui empresas nas áreas têxteis, metalúrgicas, alimentícias, entre outras, e se 

coloca como um dos principais polos industriais do Campo das Vertentes. Entretanto, seu 

setor terciário, de comércio e serviços, é o mais pujante em termos econômicos. Com a 

criação da UFSJ, há mais de duas décadas, a cidade passou também a ser um polo 

educacional que recebe discentes de todo o país.  

O Campo das Vertentes se caracteriza pela produção de base artesanal, tanto na 

área agrícola como na de produtos têxteis, estanho, madeira, cerâmica e couro. Essas 

atividades encontram apoio no Campus Tancredo Neves da UFSJ, onde funciona a 

“Fazenda Experimental Risoleta Neves” da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas 

Gerais (EPAMIG), o Centro de Tecnologia para Produção Artesanal, bem como, a 

Graduação em Artes Aplicadas. A conquista do certificado de origem geográfica, para os 
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produtos em estanho e para o biscoito de São Tiago, foi resultado do protagonismo da 

Comissão de Propriedade Intelectual – COPIN da UFSJ. 

Com a criação de novos campi em outros municípios, a Instituição ampliou o seu raio 

de ação. O Campus Alto Paraopeba - CAP localiza-se na divisa entre os municípios de Ouro 

Branco e Congonhas, que fazem parte da Mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte, 

Microrregião do Alto Paraopeba, próximo a Conselheiro Lafaiete, São Brás do Suaçuí e 

Jeceaba. A região possui um complexo de mineração e metalurgia do ferro. O referido 

campus está distante apenas 90 quilômetros de Belo Horizonte. Com a criação de cinco 

cursos de graduação em Engenharia e dos mestrados em Biotecnologia e de Tecnologias 

para o Desenvolvimento Sustentável, a UFSJ vem contribuindo para o desenvolvimento 

econômico e social da região. 

O Campus Centro-Oeste Dona Lindu - CCO localiza-se na Mesorregião Oeste de 

Minas, em Divinópolis, e possui indústria metalúrgica, siderúrgica, confecções, além de ser 

um centro de referência em saúde. Com os cursos voltados para a área da Saúde contribui 

formando profissionais graduados nas áreas de Medicina, Enfermagem, Farmácia e 

Bioquímica. Os programas de pós-graduação em Ciências da Saúde, Ciências 

Farmacêuticas, Enfermagem, Biotecnologia e o Programa em Rede, com Mestrado e 

Doutorado, em Bioquímica e Biologia Molecular, coordenado pela Sociedade Brasileira de 

Bioquímica e Biologia Molecular (SBBq), representam a possibilidade de geração de novos 

conhecimentos e da qualificação dos agentes de saúde da região. Os programas de 

extensão e pesquisa desenvolvidos no referido campus têm impactado de forma positiva 

nos sistemas de saúde pública, desenvolvendo ações que ajudam na prevenção e no 

combate de endemias e epidemias. 

O Campus Sete Lagoas - CSL está situado no município homônimo, distante 70 

(setenta) quilômetros de Belo Horizonte.  A cidade de Sete Lagoas se destaca 

regionalmente por sua inserção nos setores industrial e agropecuário, e conta com diversas 

indústrias de montagem automobilística e ferroviária, de extração de calcário, mármore, 

ardósia, argila, areia e de produção de ferro-gusa. A cidade possui um total de 23 (vinte e 

três) empresas siderúrgicas de variados portes.  

Observa-se, por sua vez, que a UFSJ está localizada em um eixo de 

desenvolvimento no Estado de Minas Gerais que congrega empresas automobilísticas e 

seus fornecedores: Fiat em Betim, Iveco em Sete Lagoas e Mercedes Benz em Juiz de 

Fora; empresas siderúrgicas: uma unidade da Vallourec Mannesman em Belo Horizonte, 

Vallourec & Sumitomo no município de Jeceaba, Gerdau nos municípios de Ouro Branco e 

Lafaiete; empresas de ferro-liga e ferro-gusa: nos municípios de Divinópolis, Itaúna, Sete 

Lagoas, Barbacena e São João del-Rei; empresas de extração de minério de ferro: Vale, 
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MMX, Cia. Siderúrgica Nacional – CSN, no quadrilátero ferrífero; montadoras de 

equipamentos ferroviários: General Eletric em Contagem, e Caterpillar em Sete Lagoas – 

montagem de locomotivas diesel-elétricas, e a USIMEC em Congonhas - montagem 

vagões); e empresas cimenteiras: nos municípios de Pedro Leopoldo, Vespasiano, 

Carandaí, Ijaci e Barroso. Além de outras empresas dos mais variados portes, atuando em 

um raio máximo de 200 (duzentos) quilômetros de distância de São João del-Rei. 

A criação dos Campi nos municípios supracitados representa, portanto, o 

compromisso em atuar de forma responsiva em um ambiente complexo, que demanda 

novos conhecimentos contribuintes da inovação tecnológica no campo das Engenharias, 

das ciências Exatas e da Terra, das Ciências da Saúde e das Ciências Agrárias. 

Com o perfil dos novos cursos criados, abrem-se novas possibilidades de 

articulações entre o Ensino, a Pesquisa e Pós-Graduação, a Extensão e a Mobilidade 

Estudantil, nas diferentes áreas de conhecimento nos diversos Campi. 

Nesta direção, uma das observações a serem feitas, está direcionada com os 

resultados produzidos pela Instituição no campo da geração de novas tecnologias. Desde 

2004, a UFSJ vem estruturando o seu Núcleo de Inovação Tecnológica e Propriedade 

Intelectual - NIT, com ações direcionadas aos projetos de pesquisa com potencialidade para 

a criação de novas tecnologias e para a criação de uma cultura de proteção do 

conhecimento, permitindo a realização de processos de transferência de tecnologia para 

empresas, sem perder a sua titularidade. 

O interesse crescente dos professores, pelo desenvolvimento de novas tecnologias, 

contribui para o necessário salto apontado pelos gestores da área de Ciência e Tecnologia. 

Desta forma, é possível que se estreite a relação entre o mundo acadêmico e o ambiente 

empresarial, contribuindo efetivamente para o desenvolvimento tecnológico nacional. 

Com a criação de 5 (cinco) Cursos de Engenharia no Campus Alto Paraopeba, a 

UFSJ passou a ser uma das Instituições Federais de Ensino Superior com maior número de 

entradas anuais em cursos de Engenharia. 

Há inúmeras razões para que se possa afirmar que a UFSJ tem contribuído e pode 

contribuir ainda mais, para o desenvolvimento econômico e social de sua região de 

abrangência e de todo o País. Para tanto, é preciso que se continue a incentivar os grupos 

de pesquisa, a realização de cooperações nacionais e internacionais, porque este é o único 

caminho para a produção do novo, com o qual a UFSJ esta comprometida. 
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4.2.7 – Coerência entre o PDI e ações de responsabilidade social: inclusão social 

A discussão articulada destes dois temas exige, antes de tudo, uma compreensão 

ampla dos seus significados. Em princípio, pode-se afirmar que o primeiro compromisso 

social da Universidade, deve ser compreendido como uma forma de inclusão social, afinal, a 

sua tarefa precípua é oferecer ensino de qualidade para amplos segmentos da sociedade, 

formando profissionais capazes de atuar de forma competente e crítica no contexto 

econômico, social e político no qual está inserida. 

Assim, é possível afirmar que a UFSJ deu um grande salto, na medida em que 

ampliou significativamente o número de vagas em seus cursos de graduação, em diferentes 

áreas do conhecimento e em diferentes regiões do Estado de Minas Gerais. 

A adoção de Políticas de Ação Afirmativa e as mudanças nos regimes de acesso 

representaram um grande avanço na democratização do ensino público de nível superior, 

garantindo oportunidades para setores da sociedade que, até então, estavam excluídos da 

universidade. Se, desde a sua criação, a UFSJ era concebida como uma universidade para 

os filhos da classe trabalhadora, em função da maioria de seus cursos serem noturnos, hoje, 

se pode afirmar que esta sua identidade foi ampliada. Com a institucionalização das 

políticas de permanência, que privilegiam o atendimento de discentes em vulnerabilidade 

socioeconômica, ampliou-se a possibilidade de que os discentes trabalhadores tenham 

acesso a cursos oferecidos em tempo integral, dedicando-se em tempo integral à sua 

formação técnico-científica, e ao seu engajamento em projetos de pesquisa e extensão, 

antes, inviáveis, em função de sua dupla jornada de estudo e trabalho. 

Num sentido estrito, a discussão da inclusão remete à adoção de políticas que 

permitam o ingresso e permanência de pessoas com deficiência, e, que exigem a criação de 

condições especiais para a garantia real de oportunidades educacionais para estes sujeitos. 

Nesta direção, a UFSJ implementou uma política de inclusão que foi o resultado de 

pesquisas de grupos de professores e técnicos atuantes nesta área. Como parte desta 

política, podem ser citadas as seguintes ações: 

- A criação do Setor de Inclusão e Ações Comunitárias – SINAC, em 2013, com a atribuição 

de garantir a inclusão com qualidade, de pessoas com deficiência na UFSJ, além de 

contribuir com discussões sobre questões de Acessibilidade para toda a comunidade 

acadêmica e comunidades de atuação da Universidade; 

- Contratação de tradutores de Libras; 

- Por meio de um programa de extensão específico, a implantação de duas Salas Recursos 

Multifuncionais - uma na biblioteca do CDB e outra na biblioteca do CTAN - para o 
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atendimento das necessidades educacionais específicas, tanto dos discentes da UFSJ 

quanto da comunidade, reforçando o processo de inclusão e a responsabilidade social da 

Universidade para com a sua de abrangência. Aprovado em 2014, o programa citado 

fornece materiais de consumo e custeia duas bolsas de monitoria, com recursos 

provenientes do Programa INCLUIR/Mec. Este conta com 14 (quatorze) bolsistas, sob 

orientação dos professores do Núcleo de Pesquisa em Acessibilidade, Diversidade e 

Trabalho – NACE. 

Do ponto de vista acadêmico várias pesquisas e ações de extensão estão sendo 

realizadas com a articulação de diferentes departamentos sob a liderança do Departamento 

de Psicologia. Desde 2013, é realizado o Seminário de Inclusão no Ensino Superior - 

SINES, trazendo a temática da inclusão de pessoas com deficiência no Ensino Superior. Em 

2014, houve a participação de cerca de 360 (trezentas e sessenta) pessoas, de diferentes 

instituições e regiões, com a presença de palestrantes surdos, que realizaram palestras em 

Libras, com tradução simultânea.  

A demanda por tradução e interpretação em Libras tem crescido consideravelmente 

na UFSJ, com a entrada de discentes e professores surdos, trazendo novos desafios de 

Inclusão para o SINAC e para a Instituição. Foi realizado também, com apoio deste setor, 

um “Diagnóstico de Barreiras” existentes na UFSJ, visando promover a efetiva inclusão de 

discentes e servidores com deficiência na Universidade. O diagnóstico foi realizado por uma 

discente do curso de Psicologia, bolsista do INCLUIR. O relatório foi disponibilizado para 

apropriação por toda a comunidade acadêmica da UFSJ e constou de um conjunto de 

sugestões de ações que estão sendo adotadas para a superação destas barreiras. 

Entretanto, vários obstáculos são observados, em razão de a UFSJ contar com 

prédios históricos que dificultam a adoção de medidas inclusivas. Um diagnóstico deste 

problema será apresentado no Eixo 5, com a análise dos problemas relacionados à 

infraestrutura da UFSJ.  

A responsabilidade social da UFSJ também pode ser traduzida pela atenção a 

diferentes setores e demandas da sociedade, a exemplo do trabalho realizado com idosos 

por meio do “Universidade para a Terceira Idade”, um programa permanente de extensão, 

que já formou várias turmas. Várias pesquisas e ações de extensão são realizadas em 

albergues e instituições asilares. 

O Laboratório de Pesquisa e Intervenção Psicossocial do Departamento de 

Psicologia – LAPIP conta atualmente com uma linha de pesquisa que já produziu um 

conjunto de dissertações no Programa de Mestrado em Psicologia – PPGPSI. Além disso, o 

mesmo Laboratório conta com uma moderna sala de exercícios físicos destinados a idosos 
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e pessoas com deficiência, atendendo vários grupos sob a orientação de um professor do 

Departamento de Educação Física. 

Outras ações de ensino, pesquisa e extensão são destinadas aos grupos de jovens e 

adultos dependentes químicos, com pessoas que apresentam sofrimento psíquico e 

transtornos psiquiátricos. Merece destaque neste item, o compromisso da UFSJ com a 

transformação da escola pública, mobilizando também ações de ensino, pesquisa e 

extensão nas diferentes licenciaturas e no Mestrado em Educação, além de programas de 

Educação de Jovens e Adultos e de ações destinadas à formação de professores para a 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

As ações que articulam ensino, pesquisa e extensão no campo da saúde ganharam 

novas dimensões com a implantação dos cursos de Medicina, Enfermagem e de Farmácia 

no Campus Centro Oeste em Divinópolis e mais recentemente, do Curso de Medicina em 

São João del-Rei. Todos orientados para a formação de profissionais voltados para a 

atenção básica em saúde, com atividades de estágio, pesquisa e extensão realizados com 

os usuários do sistema de saúde pública, contribuindo para o aumento da qualidade dos 

serviços de saúde do Estado de Minas Gerais e dos municípios de Divinópolis e São João 

del-Rei. 

O questionário de autoavaliação não propôs uma avaliação específica deste tema. 

Entretanto, as análises, ora realizadas, tomaram como base os dados dos relatórios anuais 

das Pró-reitorias de Ensino de Graduação, de Pesquisa e Pós-graduação e de Extensão, 

que possibilitam a discussão dos alcances e limites das ações e das políticas que estão 

sendo implementadas. 

4.2.8 – Coerência entre o PDI e ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos 

humanos e igualdade étnico-racial 

A UFSJ, ao longo dos seus 28 anos, sempre recebeu discentes da classe 

trabalhadora, entre eles, negros. Em 2008, a Instituição deu início ao debate sobre a Política 

de Ações Afirmativas. Ainda em 2008, foi nomeada pela Reitoria, a Comissão de Políticas de 

Ações Afirmativas – CPAA que organizou fóruns de discussão com a comunidade 

acadêmica. Após mais de um ano de trabalho, a CPAA apresentou ao CONSU uma 

Proposta de Resolução da Política de Ações Afirmativas para UFSJ, tendo sido debatida 

entre os conselheiros do referido Conselho, do CONEP e pelo Conselho Diretor – CONDI. 

Em 22 de junho de 2009, foi aprovada pelo CONSU a Resolução No 022, que trata 

da política institucional para o Processo Seletivo da UFSJ. A Resolução estabelece a 

reserva de 50% das vagas por curso, para estudantes que tenham cursado integralmente o 
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Ensino Fundamental e Médio em escolas públicas. Desta reserva, metade destinada a 

autodeclarados negros e indígenas, dentro da proporção de brancos, negros e indígenas da 

população do Estado de Minas Gerais, segundo o último censo demográfico da Fundação 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Apesar da Lei Nº 12.711/2012 estabelecer que as instituições deveriam implementar 

a reserva (50%) de vagas previstas no prazo máximo de 4 anos, a UFSJ já previa metade 

de suas vagas anuais para Política de Ações Afirmativas, conforme Resolução No 022, 

citada anteriormente. 

No campo das relações étnico-raciais, a Resolução no 027/2013, do CONEP, 

estabelece que os conteúdos de Educação para as Relações Étnico-raciais e Educação 

Ambiental devem constar obrigatoriamente na matriz curricular do PPC de todos os cursos 

de graduação da UFSJ, conforme as normas e legislação vigentes, o que permite o debate e 

a compreensão destes temas, por toda a Comunidade Acadêmica. 

A UFSJ ao longo de sua história tem se voltado também para temas relacionados 

aos Direitos Humanos, em especial, as suas ações internas de valorização ao trato ético e 

humanitário. Desde 1996, o trote é proibido na UFSJ, conforme estabelecido pelas 

Resoluções do CONSU no 002/1996 (revogada), no 010/1999 (revogada) e no 009/2009. As 

ações antitrote, traduzidas por uma ação intitulada “Acolhida Solidária”, envolvem todos os 

seguimentos da Universidade (movimento estudantil, PROAE, técnicos-administrativos, 

docentes e coordenadores de Curso) sob a coordenação do Setor de Apoio Acadêmico 

(SEACA-PROEN), responsável pela recepção dos discentes ingressantes. 

Também está sendo discutida, no âmbito institucional, a Proposta de Resolução que 

garantirá aos discentes, professores e técnicos-administrativos, o direito de uso do nome 

social nos documentos internos e expedidos pela UFSJ. Esta proposta será submetida, 

ainda no mês de abril de 2015, ao CONSU. 

Também está sendo submetida ao CONEP, a proposta de resolução que trata da 

Educação em Direitos Humanos, de modo transversal, que deve constar dos Projetos 

Pedagógicos de Curso (PPC) de graduação da UFSJ, de forma a contribuir para a 

transformação social, respeitando os seguintes princípios: 

- Dignidade humana; 

- Igualdade de direitos; 

- Reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades; 

- Laicidade do Estado; 

- Democracia na educação; 
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- Transversalidade, vivência e globalidade; 

- Sustentabilidade socioambiental. 

Os compromissos e o enraizamento da UFSJ na área de Direitos Humanos podem 

ser exemplificados pelos seguintes Programas e Projetos de Extensão: 

- Programa Cidadania e Justiça ambiental: ações de mobilização comunitária em São 

João del-Rei 

O programa é focalizado em educação popular e no apoio à organização, 

mobilização e informação de populações econômica e politicamente fragilizadas, auxiliando-

as a converterem-se em sujeitos capazes de obter do poder público, a implantação de 

equipamentos e serviços de infraestrutura urbana que garantam condições dignas de 

saneamento básico e moradia. 

- Programa Atenção Psicossocial em álcool e outras drogas: consolidando redes, 

garantindo direitos 

O programa reforça a necessidade de garantia dos direitos humanos nas ações de 

prevenção, tratamento, reinserção social e redução da oferta nas políticas de álcool e outras 

drogas; das ações de tratamento e reinserção social das pessoas com problemas com 

álcool e/ou drogas; e divulga informações apropriadas acerca dos potenciais usos e riscos 

relacionados ao consumo de substâncias psicoativas. 

- Programa de incentivo à leitura e escrita, memória e identidade cultural 

Este programa de extensão tem por objetivo proporcionar aos participantes de 

ambientes socioeducativos variadas, práticas de leitura e escrita, tradução de códigos – 

realizada por meio de diferentes portadores textuais; o acesso e apropriação de outras 

mídias informatizadas ou não; a promoção da memória, coletiva e individual, dos sujeitos e 

bens culturais pertencentes a esses ambientes e demais espaços socioeducativos, 

escolares ou não. 

- Programa PROQUALIRURAL – qualidade de vida e sustentabilidade no meio rural: 

programa de extensão universitária na zona rural de São João del-Rei 

Ação de extensão que integra atividades de ensino e pesquisa no campo da gestão 

do agronegócio em sustentabilidade e estratégias territoriais inovadoras, gerando métodos e 

técnicas de aplicação e difusão do conhecimento científico nessas temáticas, com geração 

de conteúdo para fins de produção científica em publicações e eventos. 

- Projeto Oficinas da Lan para egressos da APAE: em busca de maior autonomia 
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Este projeto considera que não basta que os participantes sejam aceitos 

socialmente, mas que sintam como tal. O laboratório de computadores é usado como 

coadjuvante na busca por essa aceitação, construída através do uso de computadores e de 

oficinas fora do laboratório, em que os participantes vivam situações não-virtuais, 

estabelecendo um contato cada vez mais natural com a vida real. 

- Projeto Políticas Públicas de Atendimento a crianças de zero a cinco anos 

O principal objetivo deste projeto é o de consolidar as políticas públicas de 

atendimento a crianças de zero a cinco anos, com a oferta de propostas para a formação 

inicial e continuada de professores, educadores e gestores que atuam na Educação Infantil, 

procurando atender todos os objetivos sociais, educativos e políticos dessa modalidade. 

Contribui também, tanto para a implantação e implementação de brinquedotecas em 

espaços educativos de São João del-Rei e nos demais municípios pertencentes a 

Microrregião dos Campos das Vertentes e quanto para a manutenção de espaços que 

proporcionem o resgate do lúdico, a fim de garantir a melhoria do acesso e o atendimento à 

Educação Infantil.  

4.2.9 – Internacionalização: coerência entre o PDI e as ações institucionais 

Criada em 2004, a ASSIN está entre as ações mais relevantes da Universidade 

Federal de São João del-Rei. As relações internacionais na UFSJ figuram como um capítulo 

do PDI e um objetivo estratégico no atual Plano de Gestão, elaborado para o período 2012-

2016. 

A importância atribuída à internacionalização é expressa, não apenas nos 

documentos institucionais, mas no apoio às ações de internacionalização e na criação, em 

2013, da Política Institucional de Internacionalização, cuja premissa principal foi estabelecer 

a transição de um processo de internacionalização passiva para uma internacionalização 

ativa. A internacionalização ativa deve ser entendida como o desenvolvimento de políticas 

institucionais que visem o trabalho colaborativo entre instituições nacionais e internacionais, 

voltadas para: 

- A atração e acolhimento de acadêmicos; 

- A oferta de serviços educacionais no Brasil e no exterior; 

- O envolvimento com a mobilidade de docentes, técnicos-administrativos e de discentes em 

áreas de interesse estratégico; 

- A criação de programas e projetos de pesquisa em colaboração; 

- A participação em redes internacionais; 
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- A filiação a programas internacionais resultantes de políticas públicas que enfatizam a 

internacionalização. 

Nessa direção, a UFSJ desenvolveu oito eixos de ação estratégica de fomento à 

internacionalização ativa, procurando atender aos objetivos estabelecidos no PDI: 

a) Ampliação dos acordos de cooperação internacional com instituições estrangeiras - 

Desde a sua criação em 2004, até o ano de 2011, a UFSJ desenvolveu 24 (vinte e quatro) 

acordos de cooperação internacional. Com o estabelecimento da política de 

internacionalização ativa em 2013, houve impacto significativo no número de acordos. 

Atualmente, a UFSJ conta com um total de 52 (cinquenta e dois) acordos assinados e ativos 

em todos os continentes do mundo, e mais 10 (dez) acordos em tramitação. Tais ações 

significam um aumento de mais de 200% no número de acordos internacionais, cumprindo 

os objetivos propostos no PDI. 

b) Participação em Programas Nacionais e Internacionais de fomento à internacionalização - 

Esta ação cumpriu o papel de contribuir para a internacionalização dos cursos de graduação 

e pós-graduação da UFSJ, conforme proposto no PDI. Atualmente, a UFSJ, através de seus 

cursos de graduação e pós-graduação, participa dos seguintes programas internacionais: 

- BRAFITECS - Engenharias Mecânica e Química, em parceria com a França; 

- BRANETEC - Engenharia Química, em parceria com a Holanda; 

- PLI (Programa de Licenciaturas Internacionais) - Cursos de Química e Biologia em parceria 

com Portugal; 

- PROPAT (Programa de Bolsas de Pós-Graduação em Pecuária e Agricultura Tropicais) – 

Brasil/México - Curso de Pós-Graduação em Ciências Agrárias; 

- PAEC (Programa de Alianças para a Educação e a Capacitação) - desenvolvido pela 

Organização dos Estados Americanos e pelo Grupo Coimbra, em andamento em seis 

programas de Pós-Graduação da UFSJ; 

- PEC-G e Brasil/Timor Leste (Programas de Estudantes-Convênio de Graduação) - 

administrados pelos Ministérios de Relações Exteriores e da Educação. Discentes 

distribuídos em diversos cursos de graduação da UFSJ; 

- CSF (Ciências Sem Fronteiras) - desenvolvido pelo Governo Federal. De acordo com as 

informações extraídas do site oficial do programa, a UFSJ figura como a 7ª Instituição, em 

Minas Gerais, a mais enviar discentes para o exterior no âmbito desse programa: 685 

(seiscentos e oitenta e cinco) até o ano de 2014; 
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- ISF (Idiomas Sem Fronteiras) – programa desenvolvido pelo Ministério da Educação em 

parceria com as IFES brasileiras. O Núcleo de Idiomas ISF/UFSJ oferece regularmente 24 

(vinte e quatro) cursos presenciais e gratuitos de Língua Inglesa, além de aplicar 

gratuitamente exames de proficiência - 2.565 (duas mil, quinhentas e sessenta e cinco) 

provas de TOEFL ITP, em 2014; 

- ERASMUS MUNDUS - programa de cooperação e mobilidade na área de Educação 

Superior, financiado pela Comissão Europeia; 

- Programa de Bolsas Santander - financiado pelo Banco Santander; 

- Programa FLAGSHIP/Português – aprovado no ano de 2014, como fruto do acordo de 

colaboração entre a UFSJ e a Universidade da Geórgia. No âmbito deste programa, 

financiado pelo Programa Nacional Educativo de Segurança dos Estados Unidos, discentes 

americanos estão participando dos cursos de graduação em Letras, Administração, 

Comunicação Social, Economia, História e Teatro; 

- PAINT (Programa Acadêmico de Intercâmbio Internacional) – programa próprio da UFSJ, o 

PAINT oferece anualmente 20 (vinte) bolsas e passagens aéreas a discentes selecionados 

por princípios de meritocracia, com comprovada carência econômica. 

Além desses programas, a oferta de disciplinas em Língua Inglesa e um número, 

cada vez maior, de publicações internacionais, foram grandes avanços na direção da 

internacionalização dos cursos de graduação e pós-graduação da UFSJ. O desafio seguinte 

é contribuir para que mais programas internacionais sejam desenvolvidos em cursos que 

ainda não se internacionalizaram e aumentar a participação de professores estrangeiros na 

Instituição. 

c) Aumento da participação ativa dos discentes da UFSJ em instituições estrangeiras de 

reconhecido prestígio acadêmico - A assinatura de novos acordos de cooperação 

internacional, a participação em programas de internacionalização e a crescente visibilidade 

da UFSJ no cenário internacional, contribuíram para um aumento significativo no número de 

discentes em intercâmbio no exterior. 

Em 2011, apenas 11 (onze) discentes participavam de intercâmbio, já em 2014, 412 

(quatrocentos e doze), ultrapassando significativamente as metas estabelecidas no PDI. 

Com a assinatura de novos convênios, aprovação de programas internacionais e 

oferta de disciplinas em língua inglesa, tanto nos cursos de graduação como de pós-

graduação, houve um impacto significativo no número de discentes estrangeiros na 
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Instituição que passou para 13 (treze) em 2014 e 32 (trinta e dois) já no primeiro semestre 

de 2015, ultrapassando as metas propostas no plano de gestão e PDI. 

d) Envolvimento de docentes e técnicos com o processo de internacionalização - a partir de 

2014, a UFSJ passou a oferecer cursos de Inglês, através do ISF, aos servidores da UFSJ, 

além de iniciar a oferta, em 2015, de exames de TOEFL ITP para esse público. Para 2015, 

há a previsão da abertura de um primeiro edital, que financiará a ida de servidores para 

visitas técnicas e cursos de curta duração em instituições estrangeiras. 

e) Participação em redes interinstitucionais e internacionais - a UFSJ, através da ASSIN, 

participa atualmente de vários grupos e redes internacionais, como: FAUBAI, CGRIFES, 

AULP, Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras, Rede UNIMINAS e Grupo Tordesillas. 

A participação da UFSJ possibilita a ampliação das oportunidades de internacionalização e 

desenvolvimento de projetos internacionais. 

f) Participação em eventos de internacionalização - a UFSJ participou anualmente, desde 

2013, dos encontros realizados pelos grupos nos quais se insere e das principais feiras de 

internacionalização do mundo, a saber: a NAFSA nos Estados Unidos da América e a EAIE 

na Europa. 

Em 2014, a UFSJ realizou o I Seminário de Internacionalização, com o objetivo de 

criar um fórum que avalie o processo de internacionalização institucional e discuta o seu 

papel para o ensino, a pesquisa e a extensão. 

g) Ampliação da estrutura de internacionalização na UFSJ - essa ampliação se deu pelo 

aumento das ações de internacionalização supracitadas e pela expansão física e de 

recursos humanos. Atualmente, a ASSIN conta com o seguinte quadro de recursos 

humanos: Assessora Internacional, 3 (três) secretárias executivas e 3 (três) bolsistas de 

graduação, que trabalham em uma sala de 72 (setenta e dois) metros quadrados, além de 

mais 2 (duas) salas destinadas aos Programas ISF e FLAGSHIP. 
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4.3 – Eixo 3 – Políticas Acadêmicas 

Neste eixo serão apresentadas as ações administrativas e a respectiva avaliação 

realizada pela comunidade acadêmica sobre as práticas de ensino, pesquisa e extensão da 

UFSJ, previstas no PDI 2014-2018, com destaque para a relação entre as políticas 

acadêmicas, a comunicação com as comunidades interna e externa e o atendimento ao 

discente. 

4.3.1 – Políticas de ensino estabelecidas para o ensino de graduação da UFSJ no PDI 

2014-2018 

As políticas acadêmicas de ensino de graduação da UFSJ são formuladas, 

coordenadas e implementadas pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROEN) em 

articulação com os Departamentos, Coordenadorias de curso, órgãos da Administração 

Superior, bem como com as Pró-Reitorias de Pesquisa, Extensão Universitária e Assistência 

Estudantil.  

A PROEN é constituída pela Secretaria Executiva (SECEX), Divisão de 

Acompanhamento e Controle Acadêmico (DICON), Divisão de Biblioteca (DIBIB), Comissão 

Permanente de Vestibular (COPEVE), Setor de Regulação e Legislação Educacional 

(SERLE), Setor de Estágios (SESTA), Setor de Apoio Acadêmico (SEACA) e Setor de 

Tecnologia (SETEC). A referida Pró-Reitoria é dirigida por um Pró-Reitor e um Pró-Reitor 

Adjunto, designados pelo Reitor, entre os docentes do quadro permanente da UFSJ para 

exercer suas funções em cargo de confiança. 

A UFSJ tem como diretriz o aperfeiçoamento permanente e reflexão sobre suas 

práticas de ensino, as quais se modificam dentro de uma dinâmica que requer a disposição 

de aprender, a capacidade para inovar e flexibilizar a estrutura acadêmica, incluindo a 

natureza dos cursos oferecidos, seus currículos, suas práticas e as tecnologias 

educacionais. Do ponto de vista didático-pedagógico, três elementos estão intimamente 

implicados na qualidade dos cursos de graduação: 

a) a atualidade, coesão e coerência das propostas curriculares, tendo em vista as demandas 

sociais e profissionais; 

b) a construção da dinâmica de ensino-aprendizagem dos docentes com os discentes; 

c) a avaliação como princípio educativo, tendo em vista a possibilidade permanente do 

desenvolvimento dos sujeitos, projetos, e programas.  

A política de ensino da UFSJ pauta-se por um conjunto de objetivos que se dirigem 

para a criação de condições necessárias para o atendimento das demandas sociais e 
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profissionais em articulação com a formação inicial e continuada. Entre esses objetivos 

destacam-se: valorizar o ensino de graduação, como uma formação profissional com início 

na graduação, que se estende ao longo da vida profissional e social; fortalecer a formação 

de docentes para a educação básica, tendo os cursos de licenciatura como centrais não 

apenas nesse processo, mas como mediadores da relação da UFSJ com a educação 

básica; expandir, com qualidade, a oferta de vagas na graduação; melhorar a qualidade do 

trabalho institucional por meio da valorização, capacitação e qualificação dos servidores 

docentes e técnicos administrativos; reorganizar e ampliar a infraestrutura física e 

administrativa; adequar processos e procedimentos acadêmicos e administrativos, 

consolidando a expansão e as unidades educacionais nas regiões em que a UFSJ se faz 

presente; assegurar as condições de ingresso, permanência e êxito escolar; ampliar e 

consolidar os cursos de graduação e pós-graduação. 

Em relação às ações acadêmico-administrativas, para os cursos de graduação a 

PROEN, visando ampliar e melhorar a qualidade do ensino, realizou ações no intuito de 

contribuir para o avanço acadêmico e pedagógico, dentre as quais destacam-se: 

Núcleo Docente Estruturante – aprovação da Resolução CONEP nº 011, de 19 de março 

de 2012, que Institui o Núcleo Docente Estruturante (NDE) nos Cursos de Graduação da 

Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ).  

Tecnologias educacionais (Portal Didático) – ampliação das inovações didático-

pedagógicas, em termos de tecnologias educacionais como a criação do portal didático da 

UFSJ. Essa nova ferramenta possibilita ao professor a oferta de unidades curriculares para 

o uso de até 20% de sua carga horária total na modalidade de EAD (Educação a Distância), 

segundo a legislação vigente. O crescimento da utilização do portal didático foi de 730% 

(docentes), 2.984% (salas virtuais), 724,9% (discentes), aproximadamente, no período de 

2009 a 2015, conforme Tabela 1, a seguir. A utilização desse instrumento permite aos 

docentes lançar na plataforma materiais didáticos, enviar mensagens aos alunos, fazer 

discussões sobre determinados temas para ampliar as discussões feitas nas aulas 

presenciais, adicionar tarefas, entre outras atividades. 
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Tabela 1: Utilização do Portal Didático 

Fonte: NEAD (2015). 

Em 2013 foi iniciada pela PROEN a política de editais para a consolidação dos 

cursos de graduação. Por meio desse instrumento, no ano de 2014 foram disponibilizados 

mais de R$5.000.000,00 em recursos para aquisição de equipamentos para laboratórios de 

ensino (R$3.700.000,00), aquisição de Material Bibliográfico (R$1.000.000,00), apoio à 

Organização de Semanas Acadêmicas (R$160.000,00) e apoio à Organização de Eventos 

(R$220.000,00). Analisando o QUADRO 10, pode-se perceber que para os editais para 

aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino houve uma demanda de 85 

propostas em 2013 e 70 em 2014, sendo atendidas 31 e 51, respectivamente. Cabe 

destacar que as propostas não contempladas nesses anos foram reprovadas e/ou 

desclassificadas por não atendimento aos termos dos editais.  

Em relação aos editais para realização de semanas acadêmicas e organização de 

eventos, observou-se que em 2013 e 2014 apenas uma solicitação não foi atendida – 

Quadro 10. 

Quadro 10: Editais de consolidação dos cursos de graduação 

Fonte: PROEN/SEACA (2015). 

Para atingir o objetivo de expandir com qualidade a oferta de vagas na graduação, 

no primeiro semestre de 2014 foi implantado o Curso de Medicina no Campus Dom Bosco, 

com o oferecimento de 20 vagas semestrais, e o curso integral de Ciências Econômicas, 

Período Professores Salas Virtuais Discentes 

2009/1 40 45 1.218 

2009/2 60 72 2.213 

2010/1 71 86 4.025 

2010/2 105 122 3.660 

2011/1 125 235 6.074 

2011/2 177 389 5.537 

2012/1 177 423 7.709 

2012/2 179 731 7.962 

2013/1 213 896 8.628 

2013/2 273 1.090 8.809 

2014/1 293 1.180 8.945 

2014/2 326 1.274 9.026 

2015/1 332 1.388 10.048 

Editais 
2013 2014 

S A S A 

Aquisição de Equipamentos – Laboratórios de Ensino 85 31 70 51 

Aquisição de Material Bibliográfico 32 32 31 29 

Apoio à Organização de Semanas Acadêmicas 18 18 18 18 

Apoio à Organização de Eventos 19 18 14 14 
S = Solicitados; A = Atendidos 
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com o oferecimento de 40 vagas anuais. No segundo semestre de 2014, teve início o Curso 

de Engenharia Florestal no Campus Sete Lagoas, com duas entradas anuais de 20 alunos 

por semestre. Em 2014, ainda, foi aprovado pelo Conselho Superior (CONSU) e pelo 

CONEP o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e a criação do Curso de Controle e 

Automação, com previsão de início para o primeiro semestre de 2016, além da ampliação 

dos cursos de educação a distância. 

A Figura 2 mostra a expansão na oferta dos cursos de graduação nos período de 

2007 a 2014. Nesse período, a UFSJ aumentou o número de cursos em aproximadamente 

300%, isto é, passou de 16 para 48 cursos nas modalidades presencial e a distância.  

Figura 2: Dados da evolução da oferta dos cursos de graduação no período de 2007 a 2014 

Fonte: PROEN (2015). 

Com a expansão do número de cursos presenciais e a distância, houve um 

acréscimo de cerca de 240%, passando de 5.723 (2009) para 13.979 (2014). 

Seguindo a tradição de inclusão, caracterizada pela oferta majoritária de cursos 

noturnos, a UFSJ assume a Educação a Distância (EAD) como via complementar para o 

enfrentamento do desafio de diminuir as barreiras sociais, de espaço e de tempo ao acesso 

à Educação Superior. A EAD permite o estabelecimento de uma dinâmica continuada e 

aberta, de tal maneira que permite a mais pessoas o acesso ao Ensino Superior, tornando-

as sujeitos ativos e criativos de sua aprendizagem. Em 2006, a UFSJ passou a atuar 

também na modalidade de Ensino a Distância com a criação do Núcleo de Educação a 

Distância (NEAD), que até o ano de 2009 teve a oferta de cursos restrita aos cursos de pós-

graduação lato sensu. A partir de 2010, o NEAD/UFSJ passou a oferecer além de cursos de 

especialização, cursos de graduação na modalidade a distância. 

De acordo com a Tabela 2, manteve-se o número de cursos de graduação, houve um 

aumento no número de alunos matriculados em 10% e uma queda no número de 
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ingressantes nos cursos de graduação (49%) devido as entradas não serem de fluxo 

contínuo, o que influencia o número de diplomados. No que tange ao decréscimo do número 

de tutores (21%), supõe-se estar relacionado à retirada dos tutores presenciais dos polos. 

Tabela 2: Educação a Distância em números (cursos, polos, docentes e bolsas) 

Fonte: NEAD (2015). 

Quanto às formas de ingresso na Instituição (cursos de graduação presencial), a 

Comissão Permanente de Vestibular (COPEVE) realizou a última etapa do Programa de 

Acesso Seriado (PAS) no Processo Seletivo 2015/1º. O ingresso dos candidatos a partir de 

2015/2º será integralmente (100% das vagas) pelo Sistema de Seleção Unificada (SISU).  

Em 2012, com a implantação da Lei nº 12.711/2012 que dispõe sobre reserva no 

processo seletivo para ingresso nos cursos de graduação, por curso e turno, a UFSJ 

cumpriu todas as exigências legais prontamente. Na UFSJ, 50% das vagas são destinadas 

para discentes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas e, 

dentre essas, segundo o percentual étnico do estado, reserva para autodeclarados pretos, 

pardos e indígenas. Apesar do prazo máximo de quatro anos para o cumprimento integral 

da Lei nº 12.711/2012, a UFSJ se antecipou e desde 2012 oferece 50% das vagas para as 

ações afirmativas. 

Em relação ao Índice Geral de Cursos (IGC), desde a inauguração do atual modelo 

de avaliação do SINAES – a partir do ano de 2004 – a UFSJ vem obtendo continuamente o 

IGC 4, o que a coloca entre as melhores Instituições Federais de Educação Superior no 

País. “Com a consolidação da expansão Institucional pós-REUNI e EXPANDIR e, 

consequentemente, dos cursos novos criados no seu bojo, a meta institucional definida no 

PDI 2014-2018 é conquistar nos próximos anos o IGC 5, e nele permanecer”. 

Quanto aos indicadores de qualidade dos cursos de graduação da UFSJ, dos 21 

cursos que já possuem o Conceito Preliminar de Curso (CPC) – por já terem concluído o 

ciclo de ingressantes/concluintes participando do ENADE – a Instituição tem 3 cursos com 

CPC 5, 15 cursos com CPC 4, 2 cursos com CPC 3, e apenas 1 com CPC 2 (o curso de 

 2013 2014 

Cursos de Graduação 4 4 
Alunos ingressantes nos Cursos de Graduação 450 230 
Alunos matriculados Curso de Graduação 2.287 2.517 
Alunos diplomados no Curso de Graduação 0 67 
Polos / Cidades 41 50 
Docentes 113 166 
Professores Orientadores de Monografia 96 304 
Tutores 378 299 
Técnicos - administrativos Efetivos 11 12 
Bolsista Capes/UAB* 7 7 
Bolsa de Laboratório* 7 7 
Bolsa Atividade* 4 3 
Funcionários Contratados 21 26 
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Medicina oferecido no Campus Centro-Oeste obteve no último ciclo avaliativo CPC 

insuficiente devido ao boicote dos alunos da sua primeira turma no ENADE 2013, sendo 

esse um elemento que foge ao estrito mérito da qualidade de oferta do curso pela UFSJ, 

constatado quando da avaliação in loco para o Reconhecimento de curso também no ano de 

2013). Ou seja, dos cursos de graduação da UFSJ já conceituados pelo SINAES, 

aproximadamente 14% têm CPC 5, mais de 70% têm CPC 4, pouco mais de 9% têm CPC 3, 

e um percentual menor que 5% está atualmente com o CPC 2. 

Quanto às avaliações vinculadas aos ciclos do ENADE, a grande maioria dos 

conceitos dos cursos (CC) e CPC da graduação da UFSJ obtiveram 4, o que, notadamente, 

coloca e reafirma a UFSJ num patamar muito bom de qualidade na oferta de cursos de 

graduação. 

A PROEN deu continuidade, em 2014, ao treinamento com os coordenadores de 

curso e secretários para atuarem na área administrativa em conjunto com a Pró-Reitoria de 

Gestão de Desenvolvimento de Pessoas (PROGP). Foram desenvolvidos treinamentos com 

os chefes e secretários de departamentos e coordenadores de cursos. A Congregação 

também foi um importante espaço para a atualização administrativa dos chefes de 

departamento e coordenadores de curso, bem como para a construção coletiva de 

propostas de resoluções; 

A implementação da Resolução do Conselho de Ensino e Pesquisa – CONEP nº 24, 

de 09.07.2014, que regulamenta a oferta de unidades curriculares e a inscrição dos 

discentes dos Cursos de Graduação da UFSJ, deu agilidade ao processo e garantiu a 

melhor ocupação das vagas nas unidades curriculares, evitando que o discente tenha seu 

fluxo no curso prejudicado, desde que cumpra os requisitos estabelecidos na normatização 

vigente; também foi aprovada no CONEP a Resolução nº 30, de abril de 2014, que 

regulamenta a equivalência entre unidades curriculares e o aproveitamento de estudos nos 

cursos de graduação. No âmbito da Congregação, manteve-se a Comissão composta pelos 

coordenadores de curso para modernização das normas acadêmicas. Essas medidas 

asseguram aos discentes fluxo para seu desenvolvimento ao longo do curso e contribuirão 

para a implantação do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas 

(SIGAA/SIG). 

O Setor de Apoio Acadêmico (SEACA/PROEN) organizou junto com a Pró-Reitoria 

de Assistência Estudantil (PROAE), coordenadorias de curso, movimento estudantil e 

comunidades locais, as atividades de acolhimento dos alunos ingressantes na UFSJ. As 

atividades de acolhimento aconteceram em todos os Campi da UFSJ no início do 1º e 2º 

semestres letivos. As ações de acolhimento foram campanhas contra o trote e sobre a 
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prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, orientações acadêmicas e atividades 

culturais e musicais. 

O Setor de Estágio ampliou o número de convênios. Em 2014 foram firmados 296 

convênios com empresas localizadas não apenas no Estado de Minas Gerais, mas também 

em todo o território nacional. O número de convênios chegou a 924 empresas – esse 

crescimento também é reflexo do aumento do número de alunos dos cursos de Licenciatura 

(Matemática e Pedagogia) e do curso de Administração Pública, todos da modalidade a 

distância, que iniciaram seus estágios. 

O Setor de Regulação e Legislação Educacional (SERLE) é o responsável pela 

regulação e cadastro institucional e dos cursos de graduação da UFSJ, no Ministério da 

Educação, para obtenção e regularidade dos respectivos atos autorizativos, pela 

interlocução institucional nas secretarias do MEC e no INEP no que tange aos processos 

avaliativos vinculados ao SINAES, e pelo apoio institucional aos procedimentos de avaliação 

in loco e do ENADE. Também figuram como responsabilidade do SERLE o apoio nas 

questões relativas à legislação educacional em geral e ao Censo da Educação 

Superior/INEP. 

Para assegurar as condições de permanência, a UFSJ oferece bolsa de promoção 

socioacadêmica, Bolsa Permanência/MEC, programas de concessões de auxílios e de 

assistência estudantil, e monitoria especial, vinculados à Pró-Reitoria de Assuntos 

Estudantis (PROAE), conforme estabelecido pelo Programa Nacional de Assistência 

Estudantil (PNAES). Conta, também, com bolsas dos projetos e programas de extensão e o 

do Programa Incluir/MEC, vinculados à Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários 

(PROEX) e os programas de monitoria, tutoria, Programa de Educação Tutorial/SESU 

(PET), geridos pela Pró-Reitoria de Ensino e Graduação (PROEN). 

No esforço de reduzir as taxas de retenção e evasão, a UFSJ tem desenvolvido no 

âmbito acadêmico e pedagógico estudos sobre os fatores que ocasionam a evasão e 

retenção dos discentes em seus cursos de graduação, buscando propor mecanismos 

pedagógicos para a sua redução. 

Em 2013, o Programa de Monitoria distribuiu 518 bolsas e em 2014 969, atendendo 

a todos os cursos de graduação. Em relação à bolsa de Monitoria Especial, vinculada à 

PROAE, é concedida aos discentes que acompanham alunos portadores de algum tipo de 

deficiência auditiva, deficiência motora e deficiência múltipla com dificuldades para o 

desenvolvimento das atividades acadêmicas. Em 2014 foram concedidas 3 bolsas para 

discentes que auxiliam portadores de deficiência. As bolsas propiciaram a integração de 

discentes do Campus Tancredo Neves, sendo um discente do curso de Administração e 2 
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(dois) discentes do curso de Teatro, e no Campus Centro Oeste, 1 (um) discente do curso de 

Bioquímica. Além disso, a experiência tem se mostrado positiva, por favorecer um 

aprendizado mútuo, ou seja, o discente bolsista que auxilia o discente deficiente aprende a 

compreender o outro e a entender que todos, mesmo os que sofrem de algum tipo de 

limitação, merecem participar e compartilhar dos mesmos espaços sociais.  

O Programa de Tutoria, que tem como meta o desenvolvimento de atividades por 

discentes (tutores), de apoio à aprendizagem dos discentes, de forma individual ou em 

grupo, no âmbito dos cursos de graduação, também foi ampliado. Passou de 5 em 2013 

para 42 bolsas em 2014, contemplando os cursos de Bacharelado Interdisciplinar em 

Ciência e Tecnologia e em Biossistemas, Engenharia Agronômica, Licenciatura em 

Matemática e Zootecnia. 

No sentido de fortalecer os cursos de graduação, a UFSJ tem ainda outros 

programas como: 

- Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID): a formação de 

docentes para a educação básica tem os cursos de licenciatura como centrais não apenas 

nesse processo, mas também como mediadores da relação da UFSJ com a educação 

básica. Nessa direção, a implantação tem sido um dos aspectos centrais no intuito de 

aproximar a UFSJ da escola básica, com o compromisso de contribuir para sua 

transformação mobilizando alunos em todas as licenciaturas da Instituição. É importante 

garantir o fortalecimento dos cursos de licenciatura já existentes na Instituição, com a 

criação de uma estrutura organizacional que realize ações de Ensino, Pesquisa e Extensão 

no campo da formação de docentes para educação básica de forma articulada.  

- Programa de Educação Tutorial (PET): é desenvolvido por grupos de estudantes, com 

tutoria de um docente, organizados a partir de formações em nível de graduação nas 

Instituições de Ensino Superior do País orientados pelo princípio da indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão e da educação tutorial. Foram concedidas 84 bolsas, não 

havendo variação dessas bolsas no período de 2013 e 2014, pois o último edital foi de 2012.  

- Programa Jovens Talentos: o Programa de Incentivo à Iniciação Científica (PIIC), 

destinado aos discentes de graduação de todas as áreas do conhecimento, tem o objetivo 

de inserir precocemente os estudantes no meio científico. Os ingressantes em universidades 

federais e institutos federais de educação superior são inscritos pela Instituição e são 

selecionados mediante prova de conhecimentos gerais. Em 2013 foram concedidas 32 

bolsas, passando em 2014 para 79 bolsas. 
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- Mobilidade Estudantil: por meio da Resolução do CONEP nº 008, de 23 de junho de 

2004, a UFSJ instituiu o “Programa ANDIFES de Mobilidade Estudantil” entre os alunos dos 

cursos de graduação da UFSJ e os alunos de outras Instituições Federais de Ensino 

Superior, conforme convênio celebrado entre estas. A mesma resolução autoriza os alunos 

regularmente matriculados, nos cursos de graduação da UFSJ, a cursarem unidades 

curriculares em outras Instituições Federais de Ensino Superior, o que favorece a 

oportunidade de vivenciar outras experiências, outras culturas e fortalecer o intercâmbio 

nacional entre as IFES. 

- Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G): conforme redação do 

Decreto Federal nº 7.948, de 12 de março de 2013, “destina-se à formação e qualificação de 

estudantes estrangeiros por meio de oferta de vagas gratuitas em cursos de graduação em 

Instituições de Ensino Superior – IES brasileiras. O PEC-G constitui um conjunto de 

atividades e procedimentos de cooperação educacional internacional, preferencialmente 

com os países em desenvolvimento, com base em acordos bilaterais vigentes e caracteriza-

se pela formação do estudante estrangeiro em curso de graduação no Brasil e seu retorno 

ao país de origem ao final do curso”. Entre 2013 e 2014, o número de alunos estrangeiros 

na UFSJ pelo PEC-G foi de 9 (nove) e 11 (onze), respectivamente. Dos 11 alunos 

matriculados em 2014, 3 (três) foram beneficiados com bolsas do Projeto Milton Santos de 

Acesso ao Ensino Superior (PROMISAES-MEC). 

Uma ação que muito contribuiu para o avanço acadêmico pedagógico nos cursos de 

graduação da UFSJ foi à criação do Fundo de Ensino (FEG). O objetivo desse fundo é 

fortalecer a formação continuada dos docentes e técnicos da UFSJ, por meio de auxílio 

financeiro de atividades relacionadas diretamente ao ensino de graduação, como 

elaboração de material pedagógico, metodologias de ensino, participação e organização de 

eventos na área de ensino de graduação. Com tal ação, incentiva-se os colegiados de 

curso, docentes, técnicos e discentes a desenvolver, difundir e disseminar propostas de 

ensino inovadoras. 

4.3.2 – Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os cursos de pós-

graduação stricto sensu 

Considerando o amadurecimento da pesquisa, a UFSJ assumiu dois objetivos 

estratégicos fundamentais, definindo as prioridades na alocação de recursos orçamentários 

e extraorçamentários:  

a) consolidação dos programas de pós-graduação existentes, com o objetivo de melhor 

estruturá-los em suas infraestruturas laboratoriais e no fortalecimento das linhas de 

pesquisa, estimulando a produção acadêmica; e 
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b) maior interação nacional e internacional de seus pesquisadores para, em curto e médio 

prazo, implantar novos cursos de doutorado e o fortalecimento dos grupos de pesquisa 

emergentes para impulsionar a criação de novos programas de pós-graduação em nível de 

mestrado e doutorado. 

A UFSJ contava em 2014 com 22 Cursos de Mestrado e 5 Cursos de Doutorado, 

tendo aprovado para o início deste ano mais um Programa de Pós-graduação na Área de 

Ecologia (nível mestrado). A implantação da pós-graduação stricto sensu na UFSJ é 

relativamente recente, sendo os seus dois primeiros programas aprovados no biênio 

2001/2002. Somente em 2008 esse número foi ampliado para 6 programas de mestrado, 

crescendo para 22 em 2014 (sendo 19 de mestrado e 3 de doutorado) – Figura 3.  

Figura 3: Evolução do número de Programas de Pós-graduação – 2001/2014 

Fonte: PROPE (2015). 

Para apoiar a criação de novos Programas de Mestrado e Doutorado, uma das 

ações realizadas desde 2009 tem sido o custeio de consultores externos para o 

aprimoramento das propostas de pós-graduações stricto sensu dos grupos de pesquisa que 

se comprometeram com uma agenda para a constituição de novos programas em curto 

prazo. 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPE) atuou como instância 

mediadora na CAPES, fornecendo as informações necessárias ao preenchimento dos 

formulários, acompanhando a tramitação dos projetos nos comitês avaliadores, etc. 

Com essa expansão desenhada, a UFSJ pretende dar um passo significativo para 

consolidar a pesquisa e suas pós-graduações. Os rápidos avanços alcançados nos últimos 

anos nas pós-graduações da Universidade implicaram em uma resposta imediata à 

considerável demanda por ampliação da infraestrutura, em particular, laboratorial. Esse 

apoio às pós-graduações e à melhoria da infraestrutura de pesquisa tem sido orientado pelo 

PDI da UFSJ, dando-se prioridade aos investimentos na construção de novos laboratórios, 
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melhorias de instalações e equipamentos, como complemento ou contrapartida aos 

financiamentos do CT-INFRA da FINEP/CNPq e aos do Pró-Equipamentos da 

CAPES/CNPq. Essa estratégia também visa à melhoria da avaliação dos programas na 

CAPES e, em especial, à criação de novos cursos de doutorado. 

Com a contratação de doutores em diferentes áreas do conhecimento para atender 

aos novos cursos de graduação e com a qualificação em nível de doutorado dos 25% de 

docentes mestres, por meio do Plano Institucional de Capacitação Docente da UFSJ, pode-

se observar que o crescimento institucional ocorreu não só de forma quantitativa, mas 

qualitativa. Tal questão pode ser verificada pelo aumento da produção científica vinculada à 

Instituição, saltando de 82 entradas na base de dados Web of Science em 2009 para 371 

em 2014. Esse aumento do número de doutores e nas publicações possibilitará a 

elaboração de novas propostas de pós-graduação em áreas prioritárias para as regiões de 

atuação da Universidade e para o País. 

Como iniciativa para amparar algumas ações estratégicas de consolidação das pós-

graduações, foi criado o Programa de Incentivo à Pós-Graduação (PIPG), em 2009, e 

reformulado em 2012. Entre suas atribuições, objetiva-se o apoio à participação dos 

docentes em intercâmbios internacionais, a assessoria de pesquisadores externos para os 

grupos de pesquisa das pós-graduações e o suporte para publicações científicas e revistas 

eletrônicas.  

O PIPG vem suprir necessidades que não estão contempladas nos demais 

programas de apoio às pós-graduações e aos grupos de pesquisa, como o PROAP/CAPES 

e o Fundo de Pesquisa da UFSJ, que subsidia a participação de pesquisadores em eventos 

científicos. Também tem sido importante a estratégia de reforçar o aporte de bolsas de pós-

graduação com um programa próprio. O número de bolsas de mestrado aumentou de 239 

em 2012 para 278 em 2014 (aumento de 16,3%). As bolsas de doutorado tiveram um 

aumento de 27 em 2012 para 39 em 2014 (aumento de 44,4%).  

Em 2014, o número de bolsas de mestrado por agência foi de: 2 do CNPq, 169 da 

CAPES (incluindo 5 CAPES/REUNI), 38 da FAPEMIG, 69 da UFSJ e 39 bolsas de 

Doutorado, sendo 19 da CAPES (incluindo 3 CAPES/REUNI), 4 da FAPEMIG e 16 da UFSJ. 

O maior desafio dos programas de pós-graduação da UFSJ, no momento, é a consolidação 

de seus grupos de pesquisa certificados, que aumentaram de 98 para 123 entre 2010 e 

2015, para a mudança de nível e futura internacionalização. Nessa direção foram realizadas 

as seguintes ações em 2014:  

a) Publicação de Edital para Pesquisadores visitantes em estada de curta duração e 

elaboração de outro com duração trienal (QUALIPOS), em parceria com a FAPEMIG, com o 
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objetivo de promover ou fortalecer a interação entre pesquisadores e grupos de pesquisa da 

UFSJ com pesquisadores de reconhecimento nacional. Aguardando a aprovação dessa 

financiadora;  

b) Edital de Apoio à elaboração de Propostas de Novos Programas de Pós-graduação stricto 

sensu na UFSJ;  

c) Edital para cadastramento de tradutores portadores de certificados de proficiência em 

língua estrangeira em nível intermediário elevado a avançado para servidores docentes ou 

técnico-administrativos com conhecimentos e habilidades específicas comprovadas nas 

áreas de Línguas Estrangeiras. Isso tendo em vista a necessidade de aplicação de exames 

de proficiência em língua estrangeira para a admissão aos programas de pós-graduação 

stricto sensu da UFSJ; e 

d) Edital de Apoio Financeiro a Eventos Acadêmicos nas diferentes áreas de conhecimento, 

contribuindo para a difusão de conhecimento, nas suas dimensões de ensino, pesquisa e 

extensão. 

A PROPE apresentou às agências de fomento FAPEMIG e CAPES propostas 

institucionais referentes a auxílio financeiro para os Programas de Pós-graduação Stricto 

Sensu nos editais “Apoio a Publicações Científicas e Tecnológicas – Aquisição de Livros 

Técnico-Científicos para a Pós-Graduação” e “Pró-Equipamentos Institucional”, tendo sido 

contemplada com R$118.989,53 e R$549.996,61, respectivamente. Ainda em 2014, os 

programas de pós-graduação e a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação receberam 

apoio da CAPES por meio do Programa de Apoio à Pós-Graduação (PROAP), totalizando 

R$505.266,00. 

Um dos elementos importantes da consolidação da pós-graduação é a sua 

articulação com a graduação. Nesse sentido, os programas de iniciação científica possuem 

grande importância e têm apresentado uma evolução contínua. A estruturação e a 

ampliação de seus cursos de graduação influenciaram a trajetória da iniciação científica na 

UFSJ, revelando uma evolução contínua. 

4.3.3 – Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os cursos de pós-

graduação lato sensu 

O PDI 2014-2018 da UFSJ não prevê nenhuma política de ensino e ações 

acadêmico-administrativas para os cursos de pós-graduação lato sensu, pois as metas 

estabelecidas no referido documento estão voltadas para a consolidação e fortalecimento 

dos cursos de pós-graduação stricto sensu. Entretanto, a UFSJ tem como meta também o 
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fortalecimento da pesquisa com vista a ampliar e consolidar esses cursos, principalmente os 

voltados para a área de Ciências da Saúde.  

Os cursos de pós-graduação lato sensu da UFSJ em 2014 foram oferecidos na 

modalidade a distância, a saber: Residência Profissional de Enfermagem na Atenção 

Básica/Saúde da Família – reedição – 4ª turma; Ensino de Ciências nos anos finais do 

Ensino Fundamental; Matemática, modalidade a distância – reedição; Práticas de 

Letramento e Alfabetização – reedição; Educação Empreendedora – reedição; Mídias na 

Educação – reedição; Gestão Pública Municipal – reedição; Gestão Pública – reedição; 

Gestão em Saúde – reedição; Controladoria e Finanças – reedição; Gestão Estratégica de 

Pessoas – reedição; Docência na Educação Infantil; Programa de Residência 

Multiprofissional em Saúde do Adolescente e Matemática.  

Ainda em 2014, foram aprovados 2 cursos com início das atividades previsto para 

2015: Residência Profissional de Enfermagem na Atenção Básica/Saúde da Família – 

reedição – 5ª turma e Especialização em Gestão Hospitalar.  

Em relação à evolução dos cursos de pós-graduação lato sensu, pode-se observar 

que no período de 2013-2014 não houve variação destes, entretanto, houve alteração no 

número de alunos ingressantes, que aumentou em aproximadamente 145%, sendo que em 

2014 a UFSJ diplomou 1.790 alunos – Tabela 3. 

Tabela 3: Pós-graduação Latu Sensu em números – cursos, discentes e projetos 

Fonte: NEAD (2015). 

4.3.4 – Políticas institucionais e ações acadêmico-administrativas para a pesquisa ou 

iniciação científica, tecnológica, artística e cultural 

No que se refere à pesquisa científica, a atuação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação (PROPE) está ligada à formulação de projetos institucionais que possibilitam a 

captação de recursos por meio de editais internos e das principais agências de fomento 

como FAPEMIG, FINEP e CAPES, voltados para a adequação da infraestrutura física e para 

a aquisição de equipamentos, para atender às demandas diagnosticadas pelas unidades 

acadêmicas da UFSJ. Além da captação de recursos via agências de fomento, a PROPE 

coordena a elaboração e o gerenciamento dos editais internos que visam à consolidação 

 2013 2014 

Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu 7 7 
Discentes ingressantes no Curso de Pós-Graduação Lato Sensu 800 1.959 
Discentes matriculados no Curso de Pós-Graduação Lato Sensu 3.707 3.770 
Discentes diplomados no Curso de Pós-Graduação Lato Sensu 0 1.790 
Projetos de Pesquisa 2 4 
Projetos de Extensão 2 3 
Eventos/Seminários* 6 4 
Oficinas* 12 12 
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dos Programas de Pós-Graduação, dos Grupos de Pesquisa e Iniciação Científica e 

discentes de cursos de pós-graduação, sendo também responsável pela certificação dos 

grupos de pesquisa no CNPq. 

A política de pesquisa da UFSJ, elaborada pela PROPE e submetida ao Conselho 

Universitário, definiu no PDI 2014-2018 dois objetivos estratégicos fundamentais, a saber:  

a) consolidação dos programas de pós-graduação existentes, com o objetivo de melhor 

estruturá-los em suas infraestruturas laboratoriais e no fortalecimento das linhas de 

pesquisa, estimulando a produção acadêmica; e 

b) maior interação nacional e internacional de seus pesquisadores, para, em curto e médio 

prazo, implantar novos cursos de doutorado e o fortalecimento dos grupos de pesquisa 

emergentes para impulsionar a criação de novos programas de pós-graduação em nível de 

mestrado e doutorado.  

Em 2009, a UFSJ possuía 84 grupos de pesquisa cadastrados na Plataforma 

Lattes/CNPq em diferentes áreas do conhecimento científico, artístico e tecnológico. Em 

2014, a UFSJ contou com 123 grupos de pesquisa que se dividem nas áreas de Ciências 

Biológicas, Agrárias, Saúde, Exatas e da Terra, Engenharias, Humanas, Sociais Aplicadas e 

de Linguística, Letras e Artes.  

Isto além de outras ações que possibilitaram crescimento quantitativo e qualitativo 

das publicações científicas, o que pode ser verificado por meio do número de artigos 

indexados no Web of Science, que em 2009 era de 82 artigos, passando para 371 em 2014.  

Em lançamentos, nos currículos Lattes, dos pesquisadores ligados à Instituição, no 

ano de 2014, foram publicados 1.000 artigos em periódicos indexados. A plataforma Carlos 

Chagas/CNPq (2014) registrou 1.793 publicações dos docentes da UFSJ, sendo 1.000 

artigos em revistas especializadas, 549 trabalhos completos, 163 capítulos de livro, 63 livros 

e 18 organizações de livros. Foram registradas 15 patentes.  

No levantamento, com base nos dados do Web of Science e em termos de 

publicações em periódicos especializados de circulação internacional, pode-se apontar 

como áreas mais produtivas as da Física, Ciências Agrárias, Ciências dos Materiais, 

Engenharias, Matemática, Química, Ciências da Vida, Farmácia e Farmacologia, Bioquímica 

e Biologia Molecular. 

Para o ano de 2014, a CAPES, diante da limitação orçamentária, não concedeu 

bolsas de doutorado para a UFSJ. Esse fator apresenta a principal dificuldade para a 

manutenção dos docentes nos cursos de pós-graduação. 
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Como iniciativa para amparar algumas ações estratégicas de consolidação das pós-

graduações, foi criado em 2009 o Programa de Incentivo à Pós-Graduação (PIPG), 

reformulado em 2012. Entre suas atribuições, objetiva-se o apoio à participação dos 

docentes em intercâmbios internacionais, da assessoria de pesquisadores externos para os 

grupos de pesquisa das pós-graduações e o suporte para publicações científicas e 

editoração de revistas eletrônicas da UFSJ. Outra fonte de recursos da pós-graduação é o 

PROAP/CAPES e o Fundo de Pesquisa da UFSJ, que subsidia a participação de 

pesquisadores em eventos científicos e o custeio de publicações. Outra ação implementada 

pela PROPE para fortalecer a pesquisa foi a realização entre os dias 04 e 11 de março de 

2015 do Workshop “A UFSJ e o fomento à Pesquisa” em todos os Campi. Esse evento teve 

como objetivo principal o estímulo à submissão de projetos da UFSJ, aumentando sua 

competitividade nas agências de fomento. Cabe destacar que em 2014 a UFSJ teve 25 

projetos aprovados no edital Universal do CNPq e 2 projetos no edital de Ciências 

Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas. No edital Universal da FAPEMIG, a UFSJ aprovou 

29 projetos, o que na avaliação da PROPE representa um resultado abaixo das 

expectativas, em função do número de doutores em atuação na Instituição. 

Outro objetivo da UFSJ é o enraizamento da prática da pesquisa e sua articulação 

com o ensino e extensão nos cursos de graduação. Nessa direção, a atual gestão tem como 

metas o aumento do número de bolsas de iniciação científica e o aprimoramento dos 

processos de avaliação dos projetos e dos orientadores.  

No período de 2012 a 2013 (Figura 4), a UFSJ contou com 362 bolsas, ao passo que 

para o período 2013 a 2014 teve um acréscimo de 49 bolsas, perfazendo um total de 426. 

Esse crescimento foi o resultado do aumento do número de bolsas com financiamento 

próprio, que passou de 29 bolsas em 2012 para 74 bolsas em 2014. É importante ressaltar 

que essa oferta de bolsas não é suficiente para suprir adequadamente a demanda anual, 

que foi de 553 propostas para os editais de 2014 (FAPEMIG e CNPq), resultando em 129 

inscrições no Programa de Iniciação Científica (PIIC) desenvolvido de forma voluntária.  
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Figura 4: Evolução das Bolsas de Iniciação Científica – 2009-2014 

Fonte: PROPE (2015). 

Em 2014, 77% dos projetos submetidos foram contemplados com bolsa. Pode-se 

observar que, a despeito do aumento das cotas de bolsas de Iniciação Científica da UFSJ, o 

expressivo crescimento do corpo discente resultou em uma queda na relação do número de 

bolsas de iniciação científica por professor, e também em relação ao crescimento 

exponencial do número de discentes. Entre 2009 e 2012, essa relação começou a ser 

recomposta a partir de então, retornando em 2014 ao patamar de 2010. Apesar de ser 

possível observar uma diminuição dessa defasagem, a recomposição da relação 

apresentada em 2008 é tarefa que demanda um aumento contínuo do número de bolsas. 

Para ampliar o número de docentes contemplados com bolsa de iniciação científica, a 

PROPE, com o apoio das Comissões de Iniciação Científica, tem mantido a política de 

dificultar o acúmulo de duas bolsas por edital.  

O impacto dos programas de iniciação científica da UFSJ (Figura 5) pode ser 

observado nos cursos de pós-graduação da própria instituição e também por meio da 

presença de seus ex-bolsistas nos programas de mestrado de diversas instituições, entre as 

quais a UFMG, UFLA, UFOP, UFJF, UNESP, UNICAMP, UFRJ, UFF, UFES, UFV e USP. 
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Figura 5: Evolução das Bolsas de Iniciação Científica por corpo discente – 2009/2014 

Fonte: PROPE (2015). 

Com o objetivo de fomentar o crescimento do PIBIC-JÚNIOR na UFSJ, no ano de 

2013, foi lançado o Edital nº 003/2013 – “Primeiros Passos na Ciência” – Programa 

Integrado de Bolsas de Iniciação Científica para Ensino Superior e Ensino Médio – 

PIBIC/FAPEMIG/UFSJ e PIBIC-JR/FAPEMIG, com vigência de março de 2014 a fevereiro 

de 2015. Trata-se de um programa destinado a estabelecer uma rede de pesquisa em nível 

de iniciação científica, estimulando a articulação entre os bolsistas de PIBIC-JÚNIOR e do 

PIBIC, promovendo a interação em nível de pesquisa entre estudantes da graduação e do 

ensino médio. O Programa foi reeditado em 2014 por meio do Edital nº 003/2014/PROPE. 

A Reitoria financiou 40 bolsas da UFSJ de agosto de 2012 a março de 2014. Para o 

período de agosto/2014 a julho/2015, foram disponibilizadas mais 6 bolsas. A FAPEMIG 

concedeu um aumento de 15 bolsas de 2012 a 2014 e o CNPq, 5 bolsas de 2012 a 2013.  

Desde 2011, a submissão de projetos tem sido realizada por meio de editais e 

inscrições em sistema online, que são permanentemente aprimorados. 

Todo o processo apresenta uma dificuldade inerente: a avaliação dos projetos de 

iniciação científica e de pesquisa por pares é necessária e importante, mas requer uma 

dinâmica de controle da qualidade dos serviços prestados. Outra dificuldade no quesito da 

avaliação seria a parametrização de critérios que atendam a todas as áreas de 

conhecimento nas quais a UFSJ atua. Além disso, o Núcleo de Tecnologia da Informação da 

UFSJ (NTINF) tem apresentado dificuldades em implementar alguns melhoramentos no 

sistema do PIBIC, devido ao reduzido número de profissionais, embora envide esforços 

bastante reconhecidos.  

Para a solução dos problemas ocorridos nas avaliações de projetos, foram 

realizadas reuniões em todos os Campi com os membros das Comissões de Avaliação de 
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Projetos, com o objetivo de orientá-los na avaliação das propostas novas e no 

acompanhamento das que se encontram em andamento. Nos editais de 2014, essas 

soluções minimizaram as dificuldades, o que ainda requer constante aprimoramento do 

sistema PIBIC bem como a continuidade das orientações para a melhoria das avaliações 

pelos pares. Outra solução que estamos buscando refere-se à discussão dos critérios de 

pontuação de currículo e projeto em conjunto com os Coordenadores de Área, 

representantes das Comissões de Iniciação Científica. 

4.3.5 – Políticas institucionais e ações acadêmico-administrativas para a extensão 

A Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (PROEX) é o órgão 

encarregado pela gestão das atividades de extensão universitária da UFSJ, da sua relação 

com a comunidade e da acessibilidade dos alunos com deficiência durante os seus estudos 

na Instituição. Além disso, coordena as ações artísticas e culturais da UFSJ, que atingem 

tanto o público interno quanto o externo. A PROEX está organizada em uma Divisão de 

Projetos e Apoio à Comunidade Universitária (DIPAC), composta por 4 setores: Setor de 

Extensão Universitária (SETEX); Setor de Inclusão e Assuntos Comunitários (SINAC); Setor 

de Projetos Artísticos e Culturais (SEPAC); Setor de Apoio a Ações Culturais Institucionais 

(SAACI), sob a gestão de um Pró-Reitor. 

Por meio dos projetos e programas de extensão, a PROEX estreita a relação da 

UFSJ com a comunidade externa ao oferecer suporte técnico, administrativo e pedagógico 

aos coordenadores e bolsistas na execução das ações extensionistas, visando contribuir 

para a formação do aluno, mobilizar a comunidade para a resolução de seus problemas e 

estimular a prática pedagógica em prol do fortalecimento da extensão universitária. 

Realizada sob a forma de programas, projetos, cursos de extensão, eventos, 

prestações de serviço, elaboração e difusão de publicações e outros produtos acadêmicos, 

a extensão universitária passa por um processo de organização, no qual se insere a 

implementação de um sistema de informação de base nacional e um sistema de avaliação 

contínuo e prospectivo. Orienta-se sobre três documentos básicos: a) Política Nacional de 

Extensão Universitária; b) Sistemas de Dados e Informações – base operacional; e c) 

Avaliação da Extensão Universitária – disponíveis no site da Rede Nacional de Extensão 

(http://www.renex.org.br/) e por três resoluções de normatização interna da UFSJ: a) 

Resolução nº 09/2005/CONSU – Estabelece a Política de Extensão na UFSJ; b) Resolução 

nº 013/2010/CONSU – Regulamenta Extensão na UFSJ; c) Resolução nº09/2011/CONSU – 

Aprova Regimento Interno da Comissão de Extensão da UFSJ (COMEX).  

Para a consecução de sua missão fundamental, qual seja a de dar respostas às 

necessidades da sociedade, a PROEX optou por sistematizar o trabalho de extensão de 
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acordo com as seguintes áreas temáticas: Comunicação, Cultura, Direitos Humanos e 

Justiça, Educação, Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia e Produção e Trabalho. As ações, 

em cada área temática, executadas segundo linhas programáticas definidas, com o cuidado 

de ser estimulada a interdisciplinaridade, o que supõe a existência de interfaces e interações 

temáticas. Entre as principais ações realizadas pela PROEX, destacam-se o Inverno 

Cultural, a Semana de Extensão Universitária, o Seminário de Inclusão no Ensino Superior e 

o Programa Centro Cultural da UFSJ. 

Ao longo do ano de 2014, várias ações foram realizadas pela PROEX e lideradas por 

setores com a finalidade de cumprir os objetivos previstos no PDI (2014-2018). 

Cumprindo com o objetivo de assegurar as condições de ingresso, permanência e 

êxito escolar, a PROEX ampliou o número de bolsas de extensão em 20%, além de criar 

outras frentes de captação de bolsas, como convênio com a Prefeitura Municipal de São 

João del-Rei ou o Museu da Casa de Padre Toledo, da UFMG. 

Com o propósito de ampliar a produção técnico-científica e a inovação tecnológica 

foram realizadas ações de incentivo à participação em publicações e comitês de extensão. 

O ingresso da UFSJ na vice-editoria da Revista Brasileira de Extensão e o Congresso de 

Produção Científica e Acadêmica realizado em conjunto entre as Pró-Reitorias de Extensão 

e Assuntos Comunitários (PROEX), de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPE), de Ensino de 

Graduação (PROEN), bem como a Assessoria para Assuntos Internacionais (ASSIN), 

fortaleceram seu potencial científico e a integração intercampi e interinstitucional. 

Quanto ao objetivo de ampliar a interlocução entre a UFSJ e as comunidades interna 

e externa por meio de ações de extensão universitária, várias ações foram lideradas pelo 

Setor de Extensão Universitária (SETEX). 

As ações do SETEX ao longo do ano de 2014 foram: 

- Edital PIBEX 2014: Edital nº 014/2014/PROEX/UFSJ do Programa Institucional de Bolsas 

de Extensão (PIBEX), lançado em 16 de dezembro de 2013, instaura o processo seletivo de 

Programas e/ou Projetos de Extensão que contemplem bolsas de extensão para estudantes 

da UFSJ; divulga as normas para a concessão de Bolsas de Extensão e seleção de Projetos 

e Programas de Extensão no ano de 2014. O prazo de execução é de 1º de abril de 2014 a 

31 de março de 2015. Esse edital traz inovações no sentido de incentivar 

projetos/programas a participarem do 27º Inverno Cultural, o maior programa de extensão 

da UFSJ, por meio de atividades artísticas e culturais ou por meio de ações que 

contemplassem questões de cidadania, patrimônio e meio ambiente; a avaliação das 
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propostas por pareceristas ad hoc da UFSJ, que se somaram à Comissão de Extensão 

devido ao crescimento do número de propostas. 

Em relação aos projetos e Programas de Extensão do PIBEX em 2014, houve 

aumento no número de projetos e programas contemplados com bolsa no Edital PIBEX 

(passando de 117 em 2013 para 123 em 2014); obteve ampliação dos recursos do Fundo de 

Extensão (passando de R$50.000,00 em 2013 para até R$100.000,00 em 2014), permitindo 

o atendimento de mais demandas dos projetos e programas de extensão institucionais, 

favorecendo o desenvolvimento das atividades previstas nos planos de trabalho.  

- Edital PROEXT: o PROEXT é o maior programa interministerial do País. A UFSJ aprovou 

10 propostas que receberam um total de R$894.388,72. O prazo para execução dos 

recursos e finalização das ações foi de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2014 (Tabela 4).  

Tabela 4: Indicadores PROEXT 2014 

Fonte: SETEX (2015). 

- Participação da UFSJ no 6º Congresso Brasileiro de Extensão Universitária (CBEU): 

a sexta edição do Congresso Brasileiro de Extensão (CBEU) ocorreu de 19 a 22 de maio de 

2014 em Belém, no Pará. O SETEX apoiou, por meio do Fundo de Extensão, a ida de 

bolsistas e três coordenadores de projetos e programas. Estiveram presentes ao evento a 

chefe do SETEX, a diretora da DIPAC e o Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários, 

os quais, além de participaram dos debates e discussões, apresentaram trabalhos no 

formato de roda de conversa – Tabela 5. 

Tabela 5: Indicadores de apoio a bolsistas e coordenadores 

Fonte: SETEX (2015). 

- Creditação Curricular da Extensão: a Estratégia 7, da Meta 12, da Lei nº 13.005, que 

estabelece o Plano Nacional de Educação, prevê que se deve “assegurar, no mínimo, 10% 

(dez por cento) do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em programas e 

projetos de extensão universitária, orientando sua ação, prioritariamente, para áreas de 

grande pertinência social”. A partir de uma iniciativa da Pró-Reitoria de Extensão da 

PROEXT 2014 TOTAL 

Projetos 5 
Programas 5 
Bolsistas 80 

Categoria 
Total de participantes 

apoiados 

Alunos extensionistas apoiados com transporte de ônibus 29 
Alunos premiados como Destaque na Semex apoiados com 
passagem aérea 

4 

Coordenadores de projetos e programas de extensão apoiados com 
diárias 

4 

Gestores da PROEX 3 
Total 40 
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Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) iniciou-se uma série de Rodas de Conversa 

para se discutir a operacionalização da estratégia no âmbito das Instituições Federais de 

Ensino Superior de Minas Gerais, 11 no total. Os gestores da PROEX-UFSJ estiveram 

presentes em todas elas, sendo a 2ª Roda de Conversa realizada na UFSJ, em setembro de 

2014.  

- Semana de Extensão Universitária (SEMEX): organizada pelo Setor de Extensão 

Universitária, a Semana de Extensão Universitária (SEMEX) integra o Congresso de 

Produção Científica e Acadêmica e tem o objetivo de divulgar o conhecimento e promover a 

produção acadêmica da UFSJ. Em sua 12ª edição, a SEMEX discutiu as oito áreas da 

extensão por intermédio da exposição de trabalhos e de apresentações orais, além de 

premiar as experiências que mais contribuíram para a transformação da sociedade por meio 

do diálogo, da troca de saberes e da construção de novos conhecimentos, aliadas ao ensino 

e à pesquisa. Em 2014, o Congresso foi realizado de 6 a 10 de outubro nos Campi Dom 

Bosco, Santo Antônio, Alto Paraopeba, Centro-Oeste Dona Lindu e Sete Lagoas. As 

sessões da SEMEX foram integradas, ou seja, reuniram trabalhos de extensão e PET, 

gerando inúmeras discussões e projetos (Quadro 11). 

Quadro 11: Indicadores de categorias e número de trabalhos do 12º SEMEX 

Campus Categoria Nº de Trabalhos Inscritos 

Dom Bosco (SEDE) 

PIBEX 78 
PROEXT 4 

VOLUNTÁRIO 4 
PET 1 

Alto Paraopeba 
PIBEX 9 

PROEXT 1 
PET 1 

Centro Oeste Dona Lindu 

PIBEX 19 
PET 4 

PROEXT 1 
VOLUNTÁRIO 1 

Sete Lagoas 
PIBEX 6 
PET 1 

Total  130 
Fonte: SETEX(2015) 

O Setor de Projetos Artísticos e Culturais tem por atribuição coordenar e gerir os 

projetos, espaços e ações vinculadas ao Centro Cultural UFSJ, tendo realizado, ao longo de 

2014, as seguintes ações esporádicas e eventos fixos: 

- Oitavo Concurso de Presépios da UFSJ. A cerimônia de premiação contou com 

apresentação da Folia de Reis do Bairro Bom Pastor “Embaixada de Reis”. Participaram 30 

artistas/artesãos da cidade e da região. O SEPAC fez a expografia dos presépios e 

organizou os eventos de inauguração e encerramento, além da divulgação e manutenção da 

exposição durante todo o período; 
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- Diversas exposições de Artes Plásticas e Visuais nas Galerias do Centro Cultural, por meio 

de 2 editais, um por semestre, sendo selecionadas cerca de 4 exposições por semestre por 

galeria, além das exposições principais do 27º Inverno Cultural UFSJ. Foi registrado um 

aumento considerável no público atendido em 2014, sendo a divulgação mais efetiva e 

profissional um dos grandes fatores. Entre os artistas, houve um equilíbrio desejável entre 

artistas locais e artistas de outras regiões, privilegiando as oportunidades de trocas e 

intercâmbios; 

- Exibição de filmes na sala multimídia pelo projeto Segunda no Solar. O projeto é uma 

parceria do Centro Cultural e o Sindicato dos Servidores (SINDS-UFSJ), sendo exibidos 

filmes abertos às comunidades externa e interna de caráter pedagógico ou educativo; 

- Terça no Solar – Música XXI. Esta foi uma ação do Programa de Extensão, que 

contemplou concertos e recitais de música erudita e popular na Galeria de Artes do Centro 

Cultural; 

- Encontros do Programa de Extensão Universidade para a Terceira Idade da UFSJ, com 

atividades diversas que visaram à atualização do conhecimento e integração dos idosos na 

comunidade. O grupo realiza encontros periódicos nas Galerias do Centro Cultural, tanto 

para visitação quanto para realizarem atividades regulares; 

- Apresentações de diversos recitais de formatura e livres do Curso de Música da UFSJ; 

- Atividades do Cine Clube Homoerótico. A ideia de realização desse trabalho extensionista, 

a partir da criação de um cineclube homoerótico, foi promover o debate e a consequente 

conscientização de importantes questões acerca da homossexualidade entre os 

participantes, tendo como mote a linguagem cinematográfica como norteadora das 

discussões e temas pretendidos;  

- Dois cursos oferecidos pelo SEBRAE. “Nosso negócio é música” e “Formação e 

qualificação de gestores culturais”, resultado de uma parceria entre o SEPAC e Secretaria 

Municipal de Cultura e Turismo de São João del-Rei, com vistas à capacitação de artistas e 

gestores culturais da região; 

-Seminário de Filosofia; 

- Exposição dos trabalhos de Conclusão de Curso de Artes Aplicadas; 

- Exposição fotográfica. “A Ditadura no Brasil 1964-1985: Direito à Memória e à Verdade”, 

exposta no CTAN. A exposição faz parte do projeto “Direito à Memória e à Verdade”, da 

Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; 

- Décimo quarto Concurso de Poesias da UFSJ. Cada nova edição do concurso registra um 

número crescente de participantes, de diversas localidades (inclusive de outros Estados), de 

diferentes faixas etárias, origens socioculturais e formação acadêmica. A premiação e 
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entrega dos livros publicados com os 30 poemas melhor classificados no concurso é feita 

durante o Inverno Cultural, constituindo-se em um evento plural e um espaço de circulação e 

fomento da literatura; 

- Palestras do Projeto Rota Romântica, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e 

Turismo; 

- Apresentações de Teatro e Dança de grupos extensionistas da UFSJ; 

- Projeto Música Clássica para Todos: Um bate-papo sem fronteiras. Foi uma série de 

palestras com o principal objetivo de proporcionar ao grande público um conhecimento 

básico sobre a Música Erudita de todos os tempos; 

- Atividades do XX Festival Brasileiro de Trombones; 

- Série de Concertos Poesilúdios, com apoio do Centro Cultural UFSJ. O Projeto foi 

idealizado e dirigido pelo Técnico da UFSJ, pianista Gabriel Casara, trazendo dois jovens 

músicos: o pianista e compositor Lorenzo Pone, do Conservatório San Pietro a Majella em 

Nápoles (Itália); em seguida, a pianista Laura Boaventura, do Conservatório de São 

Petersburgo (Rússia); 

- Programa Embaixadores Universitários da França – Mostra de cinema francês; 

- Lançamentos de livros da comunidade acadêmica da UFSJ e comunidade externa; 

-Apresentação musical: Trio Bola Preta (Holanda). 

O SINAC foi criado em 2013, com a atribuição de garantir a inclusão de pessoas com 

deficiência na UFSJ com qualidade, bem como contribuir para questões de acessibilidade 

para toda a comunidade acadêmica da UFSJ e comunidades de atuação da universidade. 

Além disso, gerencia os serviços de tradução e interpretação em Libras, bem como 

materializa o contato da UFSJ com a comunidade, com apoio a ações comunitárias. As 

principais ações realizadas em 2014 foram as seguintes: 

- Organização da III Corrida Rústica, edição dos 27 anos da UFSJ. A III Corrida Rústica da 

UFSJ foi organizada pelo SINAC e agora faz parte permanente do calendário de 

comemoração do aniversário da UFSJ. Foram 25 categorias, entre corridas para adultos e 

crianças, homens e mulheres, e da caminhada adulto mista. Nesta edição, foram 

contabilizados cerca de 200 inscritos nas modalidades de corrida adulto, além das crianças 

(cerca de 40) e caminhantes.  

A PROEX, visando fortalecer e ampliar as ações entre a UFSJ e instituições 

nacionais e internacionais, participou ativamente da construção do convênio entre a UFSJ e 

a Univeristy of Georgia e está agora envolvida na execução do Flagship Program, primeira 

ação dentro desse convênio. A equipe da PROEX recebe delegações estrangeiras 
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periodicamente, por meio das atividades do Centro Cultural UFSJ e procura direcionar para 

os devidos órgãos e para a Assessoria para Assuntos Internacionais as diferentes 

possibilidades de interlocução interinstitucional. Realizações: 

- Correalização ou apoio para a realização de eventos internos e de outras instituições: 

Painéis Funarte de Regência Coral; Copa Internacional de Mountain Bike; XX Festival 

Brasileiro de Trombonistas; Programa Embaixadores Universitários da França - Mostra de 

cinema francês; II Semana do Desenvolvimento Rural, realizado pela Agrobio Empresa 

Júnior; Semana de Apoio à Pequena Empresa, realizado pela Dinâmica Empresa Júnior; IV 

UFSJr – Encontro dos Empresários Juniores da UFSJ, realizado pela CENJE, em 

Divinópolis.  

A PROEX conta, também, com o Telecentro Móvel, desenvolvido pela UFSJ, que 

integra o Programa de Inclusão Digital que o Governo Federal desenvolve em todo o País. 

Atende não só a cidade de São João del-Rei, mas toda a comunidade do Campo das 

Vertentes e as cidades onde a UFSJ tem campus. Além de aulas práticas de inclusão digital, 

o Telecentro Móvel permite muitas outras iniciativas. A UFSJ desenvolve projetos e 

programas de extensão que utilizam frequentemente o Telecentro. Alunos da Escolinha de 

Futebol do Social Futebol Clube, em Matosinhos, recebem aulas de informática duas vezes 

por semana. Já as comunidades descendentes dos quilombolas, localizadas nos municípios 

de Nazareno e Coronel Xavier Chaves, conhecem de perto a tecnologia do Telecentro por 

meio de um programa de extensão que valoriza a História e Cultura Africana e Afro-

brasileira. 

Em cumprimento ao item 3.5, página 37, da Portaria TCU nº 90, de 16 de abril de 

2014, que instrui destacar sobre medidas relativas à acessibilidade, segundo a Lei nº 

10.098/2000, o Decreto nº 5.296/2004 e as normas da ABNT, a UFSJ criou em janeiro de 

2013 o Setor de Inclusão e Assuntos Comunitários (SINAC), o qual está vinculado à Pró-

Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários. Esse setor, em parceria com o Núcleo de 

Pesquisa em Acessibilidade, Diversidade e Trabalho (NACE), tem desenvolvido várias ações 

no intento de promover a efetiva inclusão de alunos com deficiência na UFSJ. A partir do 

relatório de atividades do Setor de Inclusão e Assuntos Comunitários de 2014, podem-se 

destacar as seguintes ações de acessibilidade realizadas ou em curso: 

a) Criação das Salas Recursos Multifuncionais: as duas salas recursos criadas em 2014, 

uma na biblioteca do CDB e outra na biblioteca do CTAN, reúnem diversas tecnologias 

assistidas, equipamentos e outros materiais para o atendimento das necessidades 

educacionais específicas, tanto dos alunos da UFSJ quanto dos estudantes do ensino médio 

e/ou fundamental que necessitem de atenção especial. As principais dificuldades são: a falta 

de servidores no SINAC para apoio nas atividades e a indisponibilidade de servidores nas 
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bibliotecas para o acompanhamento dos atendimentos a serem realizados nas salas 

recursos. No entanto, algumas condições favoráveis beneficiam o desenvolvimento das 

ações como: apoio do NACE, da PROEX e da Reitoria; recursos do Incluir/MEC 2014 e do 

PIBEX 2014. 

b) Coordenação das ações dos Bolsistas do Incluir/2014: o SINAC foi responsável pela 

gestão das atividades de 14 bolsistas/monitores, que foram contratados para atuar no 

SINAC, nas salas de recursos multifuncionais, no NACE, no núcleo de robótica, nas 

atividades físicas, entre outras. 

c) Realização do II Seminário Inclusão no Ensino Superior (SINES): o SINAC e o NACE 

foram os organizadores II Seminário Inclusão no Ensino Superior (SINES), em São João 

del-Rei. O Seminário teve como temática a inclusão de pessoas com deficiência no ensino 

superior, buscando discutir, sob um enfoque multidisciplinar, os desafios, as barreiras, as 

metodologias de ensino e alternativas que promovam a acessibilidade, possibilitando 

garantir o acesso e a permanência de alunos com deficiência, tendo em vista as diretrizes 

do programa INCLUIR do MEC. Para tanto, houve palestras, apresentação de práticas de 

sucessos, oficinas, mesas-redondas e apresentação de trabalhos acadêmicos. Participaram 

do II SINES cerca de 360 pessoas, entre alunos e professores da UFSJ, do IF Sudeste e de 

outras instituições públicas e privadas tanto de São João del-Rei e região quanto de outras 

cidades e estados. 

d) Gestão dos recursos do Programa INCLUIR/MEC 2014: o SINAC é responsável pela 

gestão e aplicação dos recursos do programa INCLUIR/MEC, o qual tem entre suas 

premissas propiciar às IFES condições de promover ações que garantam o acesso e a 

permanência de pessoas com deficiência ao ensino superior, por meio da compra de 

equipamentos com interface acessível, materiais de consumo, realização de eventos, etc.  

e) Coordenação das atividades dos Tradutores e Intérpretes de Libras: o SINAC é 

responsável pela gestão das atividades de dois intérpretes de Língua Brasileira de Sinais, 

buscando atender ao máximo as demandas de comunicação da UFSJ e fomentando a 

formação de uma rede de apoio às comunidades surdas no entorno dos campi 

universitários. O aumento da demanda e o número insuficiente de intérpretes, bem como a 

falta de cursos de capacitação para esses profissionais, constitui um desafio a ser 

enfrentado pelo setor para o atendimento de todas as demandas da UFSJ. 

f) Correalização do Diagnóstico de Barreiras da UFSJ: o SINAC participou da elaboração 

do diagnóstico das barreiras existentes na UFSJ, visando promover a efetiva inclusão de 

alunos e servidores com deficiência na universidade. O diagnóstico foi realizado por uma 

aluna do curso de Psicologia, bolsista do Programa INCLUIR. O relatório foi disponibilizado 
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para toda a comunidade acadêmica da UFSJ e serve de respaldo de ações de 

acessibilidade. Porém, algumas dificuldades foram apontadas: falta de disponibilidade de 

alguns alunos e servidores em participar da pesquisa e falta de servidores no SINAC para 

apoio nas atividades. O apoio do NACE foi fundamental para o desenvolvimento dessa 

ação. 

g) Acompanhamento dos alunos da UFSJ com deficiência: O SINAC realiza o 

acompanhamento dos alunos com deficiência, a fim de verificar as necessidades específicas 

de cada um e as barreiras existentes na universidade. 

4.3.6 – Políticas Institucionais e ações de estímulo relacionadas à difusão das 

produções acadêmicas: científica, didático-pedagógica, tecnológica, artística e 

cultural 

A UFSJ vem desenvolvendo ações de estímulo à difusão das produções 

acadêmicas, científicas, didático-pedagógicas, tecnológicas, artísticas e culturais. Nessa 

direção, foram realizadas as seguintes ações em 2014: Edital de Apoio Financeiro a Eventos 

Acadêmicos, nas diferentes áreas de conhecimento, contribuindo para a difusão de 

conhecimento, nas suas dimensões de ensino, pesquisa e extensão; a PROPE apresentou 

às agências de fomento FAPEMIG e CAPES propostas institucionais referentes a auxílio 

financeiro para os Programas de pós-graduação Stricto Sensu, nos editais “Apoio a 

Publicações Científicas e Tecnológicas – Aquisição de Livros Técnico-Científicos para a 

Pós-Graduação” e “Pró-Equipamentos Institucional”, tendo sido contemplada com 

R$118.989,53 e R$549.996,61, respectivamente. 

A UFSJ, para difusão das produções acadêmicas, científicas, didático-pedagógicas, 

tecnológicas, artísticas e culturais realizou em 2014 os seguintes eventos: 

a) o XXI Seminário de Iniciação Científica (XXI SIC), organizado pela Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Pós-Graduação (PROPE), que priorizou a participação de alunos da UFSJ com 

trabalhos de Iniciação Científica concluídos. Para a avaliação dos 427 trabalhos de Iniciação 

Científica, a PROPE contou com a participação de um comitê externo, formado 

principalmente por bolsistas de produtividade do CNPq, que conferiram destaque a 25 

trabalhos apresentados; 

b) a XII Semana de Extensão (XII SEMEX), realizada pela Pró-Reitoria de Extensão e 

Assuntos Comunitários, que teve como objetivo divulgar o conhecimento e promover a 

produção acadêmica da UFSJ. Em sua 12ª edição foram discutidas as oito áreas da 

extensão e premiadas as experiências que mais contribuíram para a transformação da 
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sociedade e da comunidade acadêmica por meio do diálogo, da troca de saberes e da 

construção de novos conhecimentos, aliadas ao ensino e à pesquisa;  

c) o III Seminário de Iniciação à Docência (III SID), organizado pela Pró-Reitoria de Ensino 

de Graduação, com espaços de socialização de projetos e programas de iniciação à 

docência, em especial aqueles ligados ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência – PIBID; 

d) a II Mostra PET, organizada pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, com o objetivo de 

divulgar para a comunidade acadêmica e para a comunidade externa os trabalhos 

realizados pelos alunos do Programa de Educação Tutorial (PET) da Universidade de São 

João del-Rei; 

e) o I Seminário de Internacionalização (I SIN), realizado pela Assessoria Internacional, que 

teve como objetivo principal criar um foro de discussão sobre o papel da Internacionalização 

na universidade de hoje e apresentar experiências acadêmicas bem-sucedidas em 

instituições estrangeiras e o impacto delas na construção do conhecimento universitário; 

f) XI Encontro de Pesquisa em Educação da Região Sudeste, evento da ANPED, realizado 

pelo Programa de Pós-graduação em Educação da UFSJ, contou com a presença de 1.500 

participantes de toda a região sudeste. Mais de 45 programas de pós-graduação foram 

representados pelas produções de pós-graduandos. 

Em relação ao estímulo de difusão das produções acadêmicas, a universidade atua 

em sua Editora. A Comissão de Editoração da UFSJ, criada e nomeada em 2013, elaborou 

o projeto de regulamento da organização e funcionamento da Editora da UFSJ, já entregue 

à Reitoria, para apreciação dos Conselhos Superiores. A implementação da editora da UFSJ 

demandou de espaço físico, orçamento próprio e pessoal efetivo e terceirizado. 

Além das ações citadas, o SEPAC gerencia o empréstimo e manutenção dos 

espaços do Centro Cultural UFSJ, que tem se tornado um ponto de confluência no Centro 

Histórico de São João del-Rei, em favor da cultura, da arte e das causas públicas. 

 

4.3.7 – Comunicação da IES com a comunidade externa 

A Assessoria de Comunicação Social (ASCOM) é o setor responsável pelo 

planejamento, gerência e execução das ações e dos canais de comunicação da UFSJ. 

Desde 2012 até a presente data, e a partir da nova gestão da UFSJ e da ASCOM, foram 

desenvolvidos projetos e implementadas ações sólidas. São conquistas tanto para a 

comunicação interna quanto para a comunicação externa, que buscam o aprimoramento dos 
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fluxos comunicacionais e a aproximação da Universidade com suas comunidades, 

facilitando em muitos casos o trabalho dos servidores e a vida acadêmica dos alunos, por 

exemplo: 

Recursos audiovisuais – TV UFSJ e Vídeos Institucionais: em abril de 2014, um dos 

grandes projetos da instituição ganhou forma: a TV UFSJ. Inicialmente como webTV, já é 

uma realidade, com produção contínua e periódica exibida na internet. Já está prevista a 

exibição de quatro minutos diários de matérias em TV pública local. O surgimento da TV 

UFSJ propiciou a cobertura efetiva do 27° Inverno Cultural UFSJ, em todas as cidades onde 

a Universidade tem Campus, fortalecendo o trabalho de comunicação do evento e 

contribuindo para o ganho de imagem da UFSJ, além de fortalecer o caráter extensionista 

do evento. 

As transmissões, em rede aberta, dos programas produzidos pela TV UFSJ estão 

sendo negociadas com a TV Campos de Minas, que oferece à Universidade inserções 

diárias antes das edições dos telejornais locais, às 12 e às 19h, melhorando a comunicação 

da instituição com a comunidade externa.  

O projeto de implantação da Rádio Universitária – cuja demanda vem atender às 

expectativas da comunidade acadêmica, em uma cidade onde o rádio ainda se mantém 

como expressiva mídia de massa – depende de concessão. O processo está em análise e 

aguarda autorização e liberação de sinal pelo Ministério da Educação (MEC); alguns 

equipamentos do estúdio de rádio já foram comprados e há um técnico concursado 

cuidando da montagem e das regras de uso, inicialmente pelos alunos do curso de 

Jornalismo. 

A inserção do audiovisual como ferramenta de comunicação se consolida ano após 

ano na UFSJ. Além da TV, também está implementada rotina permanente de produção 

anual de vídeos institucionais, havendo equipe externa contratada para esse fim. O próximo 

vídeo está sendo produzido e será apresentado em maio de 2015. A ASCOM também 

produz ou dá suporte à produção de outros vídeos que trabalham a imagem da Instituição 

em diversos momentos, com destaque para a captação de recursos e encerramento do 

Inverno Cultural, bem como as resenhas diárias do festival de arte e cultura da UFSJ. 

Impressos – Revista Quanta UFSJ e Jornal Mural: o jornal impresso está sendo 

substituído por uma revista multidisciplinar, cujo lançamento da primeira edição deve fazer 

parte da celebração do aniversário da UFSJ, no final do mês de abril. O projeto da Revista 

Quanta UFSJ já está concluído e tem, em seu conteúdo, apresentação, objetivos, público-

alvo, metodologia, diretrizes, plano editorial e cronograma. Destaca-se como essência da 

Revista o objetivo de aproximar ainda mais a instituição das comunidades interna e externa, 
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a partir da abordagem de temas relevantes à sociedade, tendo como embasamento a 

produção de ensino, pesquisa e extensão da Universidade. 

As últimas edições do jornal impresso já foram elaboradas como laboratório para a 

revista, trazendo, por exemplo, novos gêneros jornalísticos, priorizando grandes 

reportagens, adequando a linguagem jornalística à tríade Ensino-Pesquisa-Extensão, 

respeitado o caráter multicampi e multidisciplinar da Instituição, levados a público em textos 

ágeis, consistentes e criativos, segundo as diretrizes do Plano de Comunicação elaborado 

em 2012. 

Em 2011, o Jornal UFSJ já havia passado por uma reformulação gráfica e de 

conteúdo relevante e abrangente. Alterou-se o formato, abrindo mais espaço para fotos 

(inclusive com espaço para ensaios fotográficos em cor) e para a participação do servidor e 

do aluno. A urgência da modificação do jornal, então defasado, naquele momento, repete-se 

hoje, com a substituição do elogiado Jornal UFSJ pela Revista Quanta. 

Por questões ambientais e econômicas, o uso de impressos é avaliado 

rigorosamente pela Assessoria de Comunicação Social.  

A ASCOM também identificou que o site da UFSJ não mais atende às necessidades 

e possibilidades do universo da tecnologia móvel e dos sistemas de informação. A 

reformulação da página já está autorizada e os grupos de trabalho formados. Para isso, 

conta-se com a colaboração de equipe do curso de Ciências da Computação, que tem papel 

importante no projeto. Outras alternativas vêm sendo estudadas para que esse processo 

seja mais rápido e eficaz. Atrelado à reformulação do portal da instituição, serão 

disponibilizadas versões em outros idiomas, acessíveis também a pessoas com deficiência 

visual, ampliando a visibilidade da UFSJ e tornando-a mais inclusiva. 

Enquanto o site não é reformulado, a ASCOM implementa, na página de notícias da 

instituição e em outras páginas de sua responsabilidade, as modificações que estão a seu 

alcance, caso do site da corrida rústica, ação que há três anos tem sido coordenada em 

parceria com a Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários em comemoração ao 

aniversário da UFSJ. Foi implantada rotina que minimiza a permanência de matérias 

desatualizadas na homepage. O editor de publicações ou um dos três jornalistas da 

Assessoria verifica, em sua primeira ação do dia, se há matérias defasadas para 

substituição imediata. Em seguida, é realizada a busca e a distribuição de pautas entre 

jornalistas e bolsistas, para posterior apuração, redação, edição e postagem. 

A Assessoria também quer conhecer o que está sendo divulgado mensalmente no 

portal, para, a partir desses dados, traçar as estratégias de divulgação para os meses 
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sequentes, corrigindo distorções e ampliando ganhos. A rotina de análise mensal de 

matérias publicadas, a partir da quantidade, dos assuntos, dos campi abrangidos e dos 

obstáculos encontrados, já existe desde outubro de 2014 e traz uma série de resultados 

iniciais: a Instituição tem forte divulgação na Extensão, boa em Pesquisa, satisfatória em 

Ensino (graduação), mas ainda pode melhorar quando o assunto é espaço físico (obras, por 

exemplo). 

Em 2014, com a ampliação da equipe de bolsistas da ASCOM, todos jornalistas em 

formação, fortalecem o uso das redes sociais, especialmente o perfil institucional do 

facebook, o que vem atraindo mais visitantes e incrementando o fluxo de comunicação entre 

a UFSJ e suas diversas comunidades. Já são mais de 6,5 mil curtidas (seguidores) no perfil 

oficial da UFSJ e 2,5 mil no perfil da TV. São diversas publicações diárias, supervisionadas 

por jornalistas da equipe que acompanham, não sem surpresa pelos novos conhecimentos 

que os estudantes nos trazem, as inovações em layout e estratégias de divulgação. Em 

contrapartida, eles têm a oportunidade de vivenciar na prática a rotina de uma assessoria. O 

estágio proporciona não só qualificação profissional, mas também a oportunidade de viver 

experiências que contribuem para o crescimento pessoal, como a cobertura do Inverno 

Cultural, em que nossos alunos têm oportunidade de entrevistar artistas de renome no 

cenário nacional. 

Relacionamento com a Imprensa: a UFSJ tem investido no relacionamento com a 

imprensa, de forma proativa, a partir de visitas às empresas jornalísticas das cidades onde 

mantém seus campi. Em 2014, equipe da ASCOM visitou os estúdios da TV Integração (Juiz 

de Fora e Divinópolis) e da Rádio Eldorado (Sete Lagoas), das Rádios Emboabas e 

Vertentes (São João del-Rei), e dialogou, por outras vias, com diversos veículos, como a 

Globo Minas, apresentando a Instituição, os planos de comunicação e fortalecendo 

parcerias na área. Em 2015, a relação tem se estreitado com os jornais O Tempo e Estado 

de Minas. Novas visitas estão agendadas para este ano. O contato direto com as redações 

é visto, hoje, como uma das ferramentas prioritárias para a construção da imagem da UFSJ 

por meio de veículos de comunicação externos. 

Internamente, os procedimentos foram aprimorados. Foi retomado o envio diário de 

releases, cujo fluxo de produção ganhou espaço: pela manhã, editor, jornalistas e bolsistas 

buscam e avaliam as pautas, elaboram textos, selecionam e enviam releases para os 

veículos cadastrados no mailing da ASCOM. Tem sido verificado aumento do número de 

meios de comunicação cadastrados nesse mailing, especialmente das regiões dos Campi 

fora de sede. 

Além do aprimoramento dos processos dinâmicos citados, a rotina de atendimento à 

imprensa se mantém ativa: a ASCOM recebe as mais variadas solicitações de veículos de 
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comunicação por notícias/entrevistas, apura e entra em contato com as fontes mais 

adequadas, sendo reconhecida por colegas da imprensa, principalmente os das televisões 

regionais, como facilitadora das demandas que envolvem não só a Universidade, como 

também seu entorno. 

Avaliação e Desenvolvimento: a expansão da UFSJ, assim como a consolidação de sua 

nova realidade multicampi, trouxe desafios imensos à Comunicação. Saiu-se de uma 

realidade estritamente local para outra de visibilidade nacional, na esteira da criação de 

cursos de alta demanda (caso da área de Saúde e Engenharias), inseridos em contextos 

regionais de alta complexidade e variadas exigências locais. Dessa forma, faz-se mister 

treinamento específico em assessoria de imprensa e relacionamento com a mídia, o que 

está aprovado pela Reitoria, aguardando apenas liberação orçamentária, já que representa 

investimento significativo na melhoria da comunicação institucional.  

A equipe ASCOM demonstrou ter condições de promover clipagem de alto nível, 

como foi possível verificar durante o 27° Inverno Cultural UFSJ. Atualmente, a clipagem é 

feita por bolsistas do curso de Jornalismo, com supervisão dos jornalistas da Assessoria de 

Comunicação. Com a ampliação da equipe de bolsistas, tal processo tende a se 

profissionalizar. O trabalho de “ronda”, ou seja, o monitoramento constante das atividades 

realizadas nos diversos setores da UFSJ permite a obtenção de mais pautas, possibilitando 

uma percepção equilibrada de todas as áreas da instituição. 

Por outro lado, a Assessoria enfrenta obstáculos devido à necessidade de 

contratação de servidores para compor sua equipe, de forma a suprir adequadamente as 

demandas de comunicação da UFSJ. A ampliação da equipe é imperativa para consolidar a 

integração dos campi Alto Paraopeba, Centro-Oeste Dona Lindu e Sete Lagoas, todos fora 

de São João del-Rei. Enquanto não há previsão de reforço de novos profissionais, 

identificam-se servidores lotados nos Campi com perfil ajustado à área da Comunicação, 

para que possam receber treinamento jornalístico, passando a atuar como colaboradores, 

contribuindo assim para que a integração desejada ocorra de forma sistemática e natural. 

Um novo método de acompanhamento e seleção de pautas será implantado em 

breve, graças à utilização do software livre SACI, desenvolvido pela Universidade Federal 

de São Carlos, que o cedeu gratuitamente à UFSJ. 

Plano de Comunicação: o Plano de Comunicação da Universidade Federal de São João 

del-Rei foi criado em 2012, após intenso trabalho conjunto de professores, técnicos, alunos 

e colaboradores de outras instituições. O Plano é construído a partir das áreas Imprensa, 

Editoração, Publicidade e Relações Públicas.  



Relatório de Autoavaliação Institucional 2014 – UFSJ 

Comissão Própria de Avaliação – CPA/UFSJ 2014-2016   100 

Na área da Imprensa, estão previstas as seguintes ações: apoio à Reitoria; contato 

com a imprensa; releases; informes; papers; e entrevistas, individuais e coletivas. Quanto à 

editoração, o objetivo é desenvolver um padrão oficial para todas as nossas publicações. 

Publicidade e Propaganda coloca em pauta a importância da construção da imagem 

institucional, a partir de identidade visual, campanhas publicitárias e produtos. Relações 

Públicas atua na resolução de problemas institucionais e busca efetivar estratégias de 

aproximação com os públicos, coordenação de eventos e produção de materiais. 

Percebe-se que o Plano de Comunicação representa ganho relevante para a 

Instituição, por se constituir em um norte para nosso trabalho. Alguns resultados 

conquistados nos últimos anos reforçam as diretrizes do Plano e apontam caminhos 

promissores para a comunicação institucional da UFSJ, num desdobramento positivo de 

ações tomadas de acordo com a formação qualificada dos profissionais que atuam e 

atuaram na Assessoria de Comunicação. 

Sob essa óptica, torna-se impossível para a Assessoria de Comunicação a 

separação de estratégias diferenciadas para a divulgação da UFSJ entre suas comunidades 

externa e interna, consideradas indissociáveis em seu teor coletivo, como indissociável é o 

trânsito entre o tripé que dá sustentação ao saber produzido na Universidade. 

Entre os tópicos abordados pelo Plano de Comunicação e também pelo PDI, vários 

já foram colocados em prática. Hoje, a Comunicação da UFSJ tem como ferramentas: forte 

relacionamento com a imprensa, a TV UFSJ; rotina de produção de vídeos institucionais; 

revista (a ser lançada); Jornal Mural (em fase de implantação); participação efetiva em redes 

sociais; acompanhamento da homepage e projetos em andamento para rádio universitária; 

novo correio eletrônico; newsletter e reformulação do site.  

Além dos canais de informações citados, a comunidade externa pode estabelecer 

contato com a UFSJ por meio do sistema de telefonia fixa e e-mail dos diversos setores da 

Instituição, que são disponibilizados na website.  

É disponibilizado, também, à comunidade externa, os serviços de Ouvidoria, no qual 

o(a) interessado(a) poderá cadastrar sua manifestação: pedido de informações, 

reclamações, sugestões, elogios e denúncias. 

 

4.3.8 – Comunicação da IES com a comunidade interna 

Os canais internos de comunicação são alimentados com o mesmo rigor e 

profissionalismo com que são tratados os meios e fontes externas.  
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A UFSJ iniciou em 2014 a implantação gradual de sistemas integrados de 

informação, com tecnologia incorporada pela parceria com a Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN). O conjunto de Sistemas Integrados de Gestão (SIG) será 

implantado ao longo do período 2014-2018. O módulo “Protocolo” do SIG/SIPAC – Sistema 

Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos, implantado em janeiro de 2014, 

possibilita os fluxos de documentos e processos, bem como a correspondência interna 

eletrônica (memorando e memorando circular). Outra alteração diz respeito à criação de um 

Comitê de Tecnologia e Segurança da Informação. No âmbito do Núcleo de Tecnologia da 

Informação (NTINF), deliberações sobre a política universitária da Tecnologia de Informação 

e Política de Segurança da Informação estão sendo implementadas pelos seus respectivos 

comitês. Tais comitês são compostos por representantes da comunidade acadêmica e 

técnicos de TI do NTINF. 

Para fortalecimento da comunicação interna, admite-se o incremento das 

informações a partir do Jornal Mural, tradição ligada à história da imprensa são-joanense, 

que será levada aos outros Campi da UFSJ. O projeto gráfico do Jornal Mural está 

concluído, aguardando a confecção dos murais pela Divisão de Prefeitura. Além do mural 

destinado à comunicação interna, alimentado pela ASCOM, os outros murais também são 

gerenciados pela Assessoria. Pensando também em questões ecológicas, a criação de um 

informativo eletrônico está em fase de desenvolvimento pelo Núcleo de Tecnologia da 

Informação (NTINF). 

Outras ferramentas de aproximação da comunidade interna fazem uso de recursos 

digitais, como homepage da UFSJ, facebook, twitter, correio eletrônico e, em fase de 

desenvolvimento, o newsletter. 

Hoje, técnicos e professores recebem, diariamente, informações, convites para 

eventos, lançamentos de editais e outros assuntos do interesse da comunidade interna, via 

correio eletrônico. 

Com a implantação de novos campi, no Alto Paraopeba, Sete Lagoas e Divinópolis, 

também foram identificadas carências a serem supridas nas divulgações. A ASCOM, apesar 

do limite de seus recursos humanos e materiais, tem se empenhado em estreitar os laços 

com as comunidades internas desses Campi e com os veículos de comunicação social das 

cidades abrangidas pelas novas unidades da UFSJ. Para isso, conta com bolsistas do curso 

de Jornalismo, que, sob nossa coordenação, estão empenhados em buscar pautas e 

consolidar estratégias que equilibrem as distorções detectadas. 
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4.3.9 – Programas de atendimento aos estudantes 

Por meio da Lei nº 12.711/2012, de 29 de agosto de 2012, foi instituído o sistema de 

cotas sociais e raciais nas Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), reservando em 

cada curso 50% das vagas para discentes que tenham cursado integralmente o ensino 

médio em escolas públicas, sendo que 50% devem ser reservadas aos discentes oriundos 

de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salários-mínimos per capita. O prazo máximo 

de adesão total era de quatro anos, com escalonamento de 25% a cada ano até atingir 50% 

das vagas. 

Já em 2013 a UFSJ aderiu totalmente a essa política pública de inclusão, oferecendo 

a oportunidade de ingressar no ensino superior alunos de alta vulnerabilidade 

socioeconômica. Portanto, a partir de então o perfil do corpo discente da UFSJ mudou, com 

grande parcela necessitando de políticas internas para a permanência e conclusão dos 

estudos. 

A fim de atender a essa nova demanda da UFSJ, por meio da Resolução do 

Conselho Universitário – CONSU nº 044, de 22 de outubro de 2012, mudou o seu estatuto 

geral criando a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PROAE). 

A PROAE tem como atribuições a coordenação, a promoção e o desenvolvimento de 

programas, projetos e atividades relacionadas à assistência estudantil e às ações 

afirmativas, assistência à saúde, assistência psicossocial, assistência ao esporte, ao lazer e 

à alimentação. Possui sua equipe administrativa concentrada na sede, sendo que Nos 

Campi de fora há núcleos que fazem a interlocução com a sede. É composta pelo Pró-Reitor 

de Assuntos Estudantis; pela Secretaria Executiva; pela Divisão de Assistência e Ações 

Afirmativas (DIAAF) e por dois setores: Setor de Assistência Estudantil (SEASE) e Setor de 

Alimentação e Moradia (SAMOR). 

Os recursos para atendimento vêm por meio do Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 

2010, em que o Governo Federal instituiu o Programa Nacional de Assistência Estudantil 

(PNAES), executado no âmbito do Ministério da Educação, a fim de ampliar as condições de 

permanência dos jovens na educação superior pública federal, democratizar as condições 

de permanência na educação superior pública federal, minimizar os efeitos das 

desigualdades sociais e regionais na permanência e conclusão da educação superior, 

reduzir as taxas de retenção e evasão e contribuir para a promoção da inclusão social pela 

educação. 

O PNAES tem por objetivo desenvolver ações de assistência estudantil nas áreas de 

moradia, alimentação, transporte, assistência à saúde, inclusão digital, cultura, esporte, 
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creche e apoio pedagógico aos discentes de graduação presencial das Instituições Federais 

de Ensino Superior, disponibilizando anualmente dotações orçamentárias específicas a cada 

IFES para esse fim. 

Em conformidade com a Política Nacional de Assistência Estudantil, as ações de 

assistência são direcionadas, prioritariamente, aos estudantes de graduação de baixa renda 

familiar, provenientes da rede pública de ensino e com renda familiar per capita de até um 

salário mínimo e meio, sem desconsiderar os demais requisitos fixados pelas Instituições 

Federais de Ensino Superior. Para serem contemplados com os benefícios oferecidos pelos 

programas e projetos de assistência estudantil, os alunos devem fazer suas inscrições, 

online, conforme editais divulgados no início do primeiro e segundo semestre letivo. 

O PDI 2014-2018 propõe as seguintes ações para atender a essa nova demanda: 

- aprimorar os serviços das cantinas universitárias em todas as unidades educacionais; 

- instalar restaurantes universitários nas unidades educacionais de Ouro Branco, Divinópolis 

e Sete Lagoas; 

- implantar os refeitórios nas unidades educacionais que não possuem restaurantes 

universitários; 

- aprimorar a política de preços das refeições nos Restaurantes Universitários e cantinas; 

- ampliar o programa de auxílio-alimentação; 

- implantar política para subsídios à moradia estudantil; 

- ampliar o número de bolsas-permanência; 

- reformular a metodologia da avaliação socioeconômica; 

- aumentar anualmente o número de bolsas em relação aos discentes com renda familiar 

per capta menor ou igual a 1,5 salário mínimo; 

- ampliar o Programa de Auxílio Transporte aos discentes que possuem condições de 

vulnerabilidade socioeconômica em todos os municípios onde a UFSJ possui unidades 

educacionais; 

- elaborar e implantar programa voltado à prática esportiva estudantil; 

- reformular e ampliar o Programa de Atenção à Saúde do Discente; 

- ampliar a equipe técnica de psicólogos e assistentes sociais em todas as unidades 

educacionais; 

- estabelecer parceria entre a UFSJ e as prefeituras, em especial para o atendimento 

odontológico e psicológico; 

- criar programas, projetos e ações relativos ao esporte, ao lazer e à cultura do corpo 

discente; 

- estabelecer convênios com entidades esportivas para práticas de esporte. 



Relatório de Autoavaliação Institucional 2014 – UFSJ 

Comissão Própria de Avaliação – CPA/UFSJ 2014-2016   104 

A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis vem ampliando sistematicamente as ações de 

assistência aos alunos de alta vulnerabilidade socioeconômica. Muitas das ações previstas 

no PDI já foram concretizadas. Por meio da Resolução nº 033, de 22 de setembro de 2014, 

o Conselho Universitário instituiu a Política e os Programas de Assistência Estudantil no 

âmbito da UFSJ. 

A UFSJ oferece os seguintes Programas, Auxílios e Ações visando garantir o 

acesso, a permanência e a formação ampliada dos discentes: 

Bolsa de Promoção Socioacadêmica (Bolsa Atividade): o programa consiste na oferta de 

uma bolsa aos discentes das diversas unidades educacionais da UFSJ, no valor de 

R$400,00 (quatrocentos reais), para subsidiar os gastos com moradia. Como contrapartida 

exercendo atividades, preferencialmente, em projetos e programas da área de formação do 

aluno, com carga horária semanal de 20 horas. Em 2014 foram contemplados com essa 

bolsa 183 alunos, sendo 110 na sede, 21 no CSL, 22 no CCO e 30 no CAP (médias 

mensais), com contratos vigorando até 1º de junho de2015, quando será finalizado esse 

programa. A partir de setembro de 2014, por força da Resolução CONSU nº 033, de 22 de 

setembro de 2014, essa bolsa foi substituída pelo Auxílio de Promoção Socioacadêmica.  

Auxílio Alimentação: o Programa de concessão de auxílio alimentação se concretiza em 

depósito bancário, diretamente na conta do discente, que deverá ser usado para pagar as 

despesas com almoço e jantar. O valor por refeição é de R$2,75 (onde existe RU) ou 

R$4,95 (onde não existe RU). Assim como a Bolsa de Promoção Socioacadêmica (Bolsa 

Atividade), esse benefício está sendo finalizado em 1º de junho de 2015, em atendimento à 

Resolução CONSU nº 033, de 22 de setembro de 2014. Foram beneficiados em 2014 uma 

média mensal de 563 discentes, sendo 60 no CAP, 76 no CCO, 32 no CSL e 395 na sede 

(média mensal).  

Auxílio Transporte: o Programa de concessão de auxílio transporte se concretiza em 

depósito bancário, diretamente na conta do discente, que deverá ser usado para pagar as 

despesas com a locomoção para o Campus onde o aluno estuda. O valor do auxílio é de 

acordo com o Campus: R$80,00 para os alunos do CSL e CCO, R$48,00 para os alunos do 

CAP e R$44,00 para os alunos da Sede. Assim como a Bolsa de Promoção 

Socioacadêmica (Bolsa Atividade) e o Auxílio Alimentação, esse benefício está sendo 

finalizado em 1º de junho de 2015, em atendimento à Resolução CONSU nº 033, de 22 de 

setembro de 2014. Foram beneficiados em 2014 uma média mensal de 56 discentes, sendo 

13 no CAP, 13 no CCO, 16 no CSL e 14 na sede (média mensal).  

Bolsa Laboratório: corresponde à concessão de auxílio financeiro ao estudante em 

situação de vulnerabilidade social, na modalidade de Bolsa de Promoção Socioacadêmica 
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(Bolsa Atividade), com vista à manutenção do estudante dos cursos de graduação 

presencial na UFSJ. Esse benefício vigorará até 31 de junho de 2015, quando será 

substituído pelo Auxílio de Promoção Socioeconômica, em atendimento à Resolução 

CONSU nº 033, de 22 de setembro de 2014. No ano de 2014 foram concedidas 14 bolsas 

laboratório, sendo 11 na Sede e 3 no CAP. 

Bolsa Permanência – MEC: por meio da Portaria nº 389, de 9 de maio de 2013, o MEC 

instituiu o Programa de Bolsa Permanência (PBP), destinado a discentes de graduação em 

situação de vulnerabilidade socioeconômica, além de indígenas e quilombolas. A bolsa é 

concedida aos discentes que possuem renda familiar per capita não superior a 1,5 salário 

mínimo e que estão matriculados em cursos de graduação com carga horária média mínima 

de 5 (cinco) horas diárias. Especificamente para os indígenas e quilombolas, os discentes 

apenas devem comprovar residência nessas comunidades, independentemente da carga 

horária do curso. Os valores das bolsas foram definidos pela Portaria n° 13 do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), de 9 de maio de 2013, a qual 

estabeleceu a quantia de R$400,00 (quatrocentos reais) aos discentes em vulnerabilidade 

socioeconômica e R$900,00 (novecentos reais) aos indígenas e quilombolas. Os 

beneficiários do PBP podem acumular essa bolsa com outras bolsas acadêmicas e demais 

auxílios. A gestão do programa está sob a responsabilidade da PROAE, que deve analisar 

os questionários socioeconômicos, homologar as inscrições e autorizar mensalmente os 

pagamentos das bolsas. Na UFSJ, apenas o curso de Medicina possui carga horária média 

superior a 5 (cinco) horas diárias. Portanto, é o único curso contemplado pelo programa. No 

decorrer de 2014 não houve inscrições de discentes indígenas e quilombolas. Atualmente 

são 100 bolsistas nesse programa destinados aos discentes do Curso de Medicina. 

Auxílio de Promoção Socioacadêmica: de acordo com a Resolução CONSU nº 033, de 22 

de setembro de 2014, o Auxílio de Promoção Socioacadêmica possui natureza social e 

pedagógica e tem por finalidade conceder ao discente suporte financeiro para facilitar sua 

permanência no curso de graduação, oferecido na modalidade educação presencial. O valor 

é calculado de acordo com o perfil socioeconômico do aluno, limitado a R$600,00. 

Compõem o Auxílio de Promoção Socioacadêmica: I - Componente ALIMENTAÇÃO 

(percentual de 24% do valor do Auxílio); II - Componente MORADIA (percentual de 25% do 

valor do Auxílio); III - Componente TRANSPORTE (percentual de 10% do valor do Auxílio); 

IV - Componente PERMANÊNCIA (percentual de 41% do valor do Auxílio). A distribuição 

dos auxílios concedidos, descrita no Quadro 12, contempla 453 discentes. 
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Quadro 12: Auxílio de Promoção Socioeconômica distribuídos mensalmente em 2014 

Fonte: PROAE/UFSJ (2015). 

Auxílio Creche: o auxílio creche consiste em um subsídio pecuniário mensal, por criança 

com idade entre 4 (quatro) meses e 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses, filho(a) de discente 

classificado em qualquer um dos perfis do processo de avaliação socioeconômica e visa a 

auxiliar os discentes na contratação de serviços de creche ou de cuidadores para seu(s) 

filho(s). Tem o objetivo de contribuir com a manutenção das atividades acadêmicas do 

graduando, bem como a redução da evasão acadêmica decorrente da maternidade ou da 

paternidade. O valor é de R$100,00 por filho(a), limitado(a) a dois auxílios-creche. Em 2014, 

uma aluna foi beneficiada com esse auxílio, concedido após a Resolução CONSU nº 33, de 

22 de setembro de 2014.  

Programa de Saúde Física, Bucal e Mental: o auxílio saúde caracteriza-se por assistência 

suplementar, oferecendo atendimento médico nas áreas de clínica médica, ginecologia, 

oftalmologia, exames laboratoriais e também atendimentos na área da saúde bucal e mental 

para o discente classificado em qualquer um dos perfis de I a XII do processo de avaliação 

socioeconômica, enquanto houver disponibilidade orçamentária prevista anualmente, e de 

acordo com disponibilidade de profissionais das áreas médicas mencionadas. 

Complementando o acompanhamento oftalmológico, é oferecido ao discente, auxílio 

financeiro para aquisição de armações e lentes corretivas. 

Em 2014, a distribuição dos atendimentos está descrita na Tabela 6: 

Tabela 6 – Programa de Saúde Física, Bucal e Mental, atendimentos no ano de 2014 

Campus Ginecologista Oftalmologista Óptica 
Exames 

Laboratoriais 
Atendimento 
Psicológico* 

SEDE 78 164 92 41 198 
CCO - - - - 91 
CSL - - - - - 
CAP - - - - - 

TOTAL 78 164 92 41 289 
(*) O atendimento Psicológico é realizado por psicólogos efetivos do quadro da UFSJ (sendo um na 

Sede e um em Divinópolis) e por Clínica Credenciada na Sede. 
Fonte: PROAE/UFSJ (2015). 

Não houve atendimento em 2014 para consultas de Clínico Geral e Dentista. 

Previsão de atendimentos para o 1º semestre de 2015 aguardando credenciamento dos 

profissionais. 

Campus Alimentação Moradia Transporte Permanência 
Sede 210 247 73 270 
CCO 61 53 50 57 
CAP 57 60 63 56 
CSL 32 25 30 30 
Total 360 385 216 413 
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Programa de Auxílio a Atividades Pedagógicas: O auxílio a atividades pedagógicas 

possui natureza social e pedagógica e tem por finalidade conceder ao discente com 

vulnerabilidade socioeconômica apoio pecuniário nas situações de: I - atividade de campo; II 

- participação em eventos científicos e/ou culturais. O Auxílio a atividades pedagógicas 

destina-se ao discente de graduação da UFSJ, modalidade presencial, classificado em 

qualquer dos perfis de I a XII do processo de avaliação socioeconômica, enquanto houver 

disponibilidade orçamentária prevista anualmente. O valor é de R$30,00 a diária, limitada a 

5 dias. Não houve demanda em 2014. 

Programa de Auxílio Financeiro para Apresentação de Trabalhos Acadêmicos: a 

Resolução CONDI nº 006/2007 regulamenta o programa de auxílio financeiro para 

apresentação de trabalhos aos alunos de graduação regularmente matriculados na UFSJ. 

Por meio desse auxílio, o aluno tem o direito ao adiantamento ou ao ressarcimento de 

recursos para auxiliar no custeio de uma apresentação de trabalho acadêmico e/ou científico 

em localidades distantes 150km de São João del-Rei. O custeio é sobre passagem e 

inscrição, limitado a dois salários mínimos por aluno e a um pedido por ano. O recurso é da 

UFSJ, portanto é uma política destinada a todos os alunos, independentemente da situação 

socioeconômica. No ano de 2014, foram concedidos 262 auxílios, sendo 134 da sede, 65 do 

CCO, 23 do CAP e 40 CSL. 

Programa de Auxílio Financeiro para Atividades Esportivas: a Resolução CONDI nº 

006/2008 regulamenta o programa de auxílio financeiro para atividades esportivas aos 

membros da comunidade acadêmica da UFSJ. São disponibilizados auxílios financeiros 

para que o discente participe de eventos esportivos em nível local, estadual e nacional. O 

custeio é sobre passagem, inscrição, filiação, uniforme, árbitro e alimentação. O recurso é 

da UFSJ, portanto é uma política destinada a todos os alunos, independentemente da 

situação socioeconômica. Em 2014 foram cobertos cinco eventos esportivos, todos da sede. 

Bolsa de Monitoria Especial: a bolsa de monitoria especial é concedida aos discentes com 

deficiência que encontram algum tipo de dificuldade para o desenvolvimento das atividades 

acadêmicas. Esses discentes solicitam, junto à PROAE, o acompanhamento na execução 

das atividades acadêmicas, sendo-lhes disponibilizado um discente, preferencialmente do 

mesmo curso, que se encarregará de prestar-lhe o suporte necessário. Em 2014, foram 

concedidas 3 (três) bolsas/mês para discentes que auxiliam portadores de deficiência 

auditiva, deficiência motora e deficiência múltipla. O aluno que presta o suporte faz jus a 

uma bolsa de R$400,00 mensais. 

Moradia estudantil: a moradia estudantil da UFSJ foi inaugurada em junho de 2014, 

destinada à residência temporária de discentes comprovadamente matriculados e 

frequentes em um dos cursos presenciais de graduação da Instituição. A moradia estudantil 
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é regida pela Resolução CONSU nº15, de 9 de junho de 2014 e tem por finalidade garantir 

habitação ao discente, dando condições para uma formação pessoal, de consciência social 

e profissional, além de proporcionar o estímulo à solidariedade universitária, contribuindo 

para o desenvolvimento pleno das atividades acadêmicas, socioculturais, esportivas, de 

lazer, e política. A capacidade máxima da moradia é de 112 residentes. São 14 

apartamentos, sendo 4 reservados para os portadores de deficiências e os demais divididos 

em masculino e feminino. No ano de 2014, foram beneficiados 39 discentes. 

A fim de atender à demanda de alimentação, a UFSJ implantou um Restaurante 

Universitário (RU), em São João del-Rei, no Campus Tancredo Neves, e um em cada 

Campus fora de sede, ou seja, em Ouro Branco – Campus Alto Paraopeba (CAP); em 

Divinópolis – Campus Centro Oeste Dona Lindu (CCO); e em Sete Lagoas – Campus Sete 

Lagoas (CLS). 

A construção do RU em São João del-Rei foi um ganho na garantia do cumprimento 

do direito dos discentes em receberem uma alimentação de qualidade, além de atender à 

determinação do Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), favorecendo o acesso 

e a permanência de alunos em condições de vulnerabilidade social na educação superior. 

A alimentação é subsidiada a todos os estudantes de graduação ao preço de 

R$2,75, onde existe o RU. Há cantinas separadas em todos os Campi, à exceção de Ouro 

Branco (CAP) e Sete Lagoas (CSL), que funcionam nas dependências do Restaurante 

Universitário. 

No ano de 2014, foram fornecidas aos discentes, servidores e visitantes 353.713 

refeições, incluindo almoço e jantar, sendo no CTAN: 116.335; no CAP: 122.617; no CCO: 

68.133; no CSL: 46.628.  

A Reitoria, por meio da Portaria nº 324, de 12 de maio de 2014, nomeou uma 

comissão para “Reestruturação da Política para a Prática da Educação Física, Esporte e 

Lazer da Universidade Federal de São João del-Rei”, com previsão de uma proposta a ser 

enviada ao Conselho Universitário até 13 de maio de 2015. 

Considerando que a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis foi instituída no final de 

2012, as principais ações foram realizadas nos anos de 2013 e 2014. Seguem as ações 

realizadas ao longo de 2014: instalação de cantinas/restaurante nos Campi CAP, CSL e 

CCO; implantação do sistema auditável nos restaurantes dos Campi CTAN, CAP, CSL e 

CCO; ampliação do número de refeições, por meio de auxílio alimentação para alunos de 

vulnerabilidade socioeconômica, assim como o número de refeições (almoço/jantar) 

subsidiadas a todos os alunos de graduação presencial da UFSJ; ampliação do número de 
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alunos atendidos pelo Auxílio de Promoção Socioacadêmica pelos seguintes componentes, 

em conformidade com a Resolução nº 033/2014/CONSU, que instituiu a política e 

estabeleceu os Programas de Assistência Estudantil no âmbito da UFSJ: auxílio 

alimentação, moradia, transporte e permanência; implantação do auxílio creche voltado às 

mães discentes; regulamentação da política de Moradia Estudantil, Resolução nº 

015/CONSU, de 15 de junho de 2014; aquisição de equipamentos e mobiliários para os 

apartamentos da Moradia Estudantil; implantação, em 09 de junho de2014, da Moradia 

Estudantil no CTAN, garantindo condições de habitação, reavaliação e readequação dos 

critérios do sistema de avaliação socioeconômica; credenciamento de profissionais liberais 

visando a garantir os atendimentos à saúde bucal e mental aos discentes de vulnerabilidade 

socioeconômica nos campi da UFSJ. 

Ações de Apoio Pedagógico e de Redução de Retenção e Evasão: a Pró-Reitoria de 

Ensino de Graduação (PROEN) da UFSJ entende como prioritárias a adoção de políticas 

acadêmicas que possibilitem o êxito de seus acadêmicos, com especial atenção aos 

ingressantes. Para alcançar tal objetivo foram estruturados os seguintes eixos:  

- criação do Programa de Tutoria; reestruturação do Programa de Monitoria; 

- reestruturação do Programa de Acolhimento aos Ingressantes; incentivo às Equipes de 

Competição Acadêmica; integração entre as modalidades de educação presencial e a 

distância (EAD), além do uso de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) no apoio 

acadêmico; institucionalização do Estágio Curricular e Atividades Complementares; criação 

do Núcleo de Formação Docente. 

Os Programas de Monitoria e Tutoria, que têm como objetivo central apoiar didática e 

pedagogicamente estudantes de graduação, de forma a contribuir para a redução dos 

índices de retenção e evasão escolar, é desenvolvido pela Pró-Reitoria de Ensino de 

Graduação (PROEN). 

Em relação às ações de acolhimento ao ingressante, o Setor de Apoio Acadêmico 

(SEACA) da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROEN) organiza junto com a PROAE, 

com as coordenadorias de curso, movimentos estudantis e comunidades locais, as 

atividades de acolhimento dos alunos ingressantes na UFSJ. A tradicional Semana da 

Acolhida acontece em todos os Campi da UFSJ no início de cada semestre letivo. Durante 

essa semana, os calouros têm a oportunidade de conhecer a Instituição, por meio de 

orientações acadêmicas, apresentação dos cursos, de grupo de pesquisas, de projetos de 

extensão, de atividades esportivas, culturais e musicais, além de debates diversos, além de 

campanhas contra o trote e de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis.  
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Quanto ao Programa de Acessibilidade, a UFSJ criou em janeiro de 2013 o Setor de 

Inclusão e Assuntos Comunitários (SINAC), o qual está vinculado à Pró-Reitoria de 

Extensão e Assuntos Comunitários (PROEX).  

Programas de apoio à realização de eventos internos, externos e à produção discente: 

a UFSJ vem desenvolvendo ações de estímulo à difusão das produções acadêmicas, 

científicas, didático-pedagógicas, tecnológicas, artísticas e culturais. Nessa direção, foram 

realizadas as seguintes ações em 2014: Edital de Apoio Financeiro a Eventos Acadêmicos, 

nas diferentes áreas de conhecimento, contribuindo para a difusão de conhecimento, nas 

suas dimensões de ensino, pesquisa e extensão; e Edital de Apoio às Semanas 

Acadêmicas, ambos os editais possibilitaram o custeio parcial de diversos eventos 

científicos e acadêmicos no decorrer do ano.  

Em 2013 foi iniciada a política de editais para consolidação dos cursos de 

graduação. Em 2014, dando continuidade à política de editais para consolidação dos cursos 

de graduação, foram disponibilizados recursos para apoio à Organização de Semanas 

Acadêmicas (R$160.000,00) e apoio à Organização de Eventos (R$220.000,00). 

Analisando o Quadro 13, pode-se observar o número de projetos solicitados e 

atendidos nos editais para realização de semanas acadêmicas e organização de eventos 

entre 2013 e 2014. 

Quadro 13: Editais para realização de semanas acadêmicas e organização de eventos 

Fonte: PROEN/SEACA (2015). 

Anualmente, a UFSJ também promove o Congresso de Produção Científica, que 

congrega diversos eventos acadêmicos e científicos como: XXI Seminário de Iniciação 

Científica (XXI SIC); XII Semana de Extensão (XII SEMEX); III Seminário de Iniciação à 

Docência (III SID); e II Mostra PET. 

4.3.10 – Política e ações de acompanhamento dos egressos 

Conforme previsto no PDI 2014-2018, as políticas e as ações da UFSJ vinculam-se à 

ideia da formação de “profissionais competentes, em sintonia com as necessidades da 

sociedade e pela produção de conhecimento”, sobretudo “comprometidos com valores 

éticos e com a construção de uma sociedade justa e democrática”.  

Editais 2013 2014 
 S A S A 

Apoio à Organização de Semanas Acadêmicas 18 18 18 18 
Apoio à Organização de Eventos 19 18 14 14 
S = Solicitados; A = Atendidos 
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Nessa intenção, a UFSJ vem desenvolvendo um amplo processo de Avaliação 

Institucional com o objetivo de fomentar a autocrítica institucional, garantir a qualidade das 

ações no âmbito da Instituição e informar à sociedade da consonância dessas ações com as 

demandas científicas e sociais. A autocrítica institucional pressupõe a análise retroativa 

daqueles que na Instituição trilharam sua formação acadêmica e que hoje, possivelmente, 

encontram-se atuando no mercado de trabalho.  

Para tanto, estabelecer a Política de Acompanhamento do Egresso é condição 

indispensável. O acompanhamento do egresso compõe, com outros parâmetros, uma das 

ferramentas fundamentais na construção de indicadores, contribuindo para a discussão das 

ações implementadas, considerando sua eficácia e repercussão.  

Pretende-se que o acompanhamento dos concluintes possa destacar aspectos 

referentes aos cursos oferecidos pela UFSJ, a partir das expectativas sociais e 

mercadológicas dos discentes egressos, contribuindo para o aperfeiçoamento dos projetos 

pedagógicos. Constituem objetivos da Política de Acompanhamento do Egresso: a) 

identificar o perfil do egresso e criar mecanismos para avaliação de seu desempenho nos 

postos de trabalho, quer no setor público, no privado ou no terceiro setor; b) construir uma 

base de dados com informações que possibilitem manter, com o egresso, comunicação 

permanente e estreito vínculo institucional; c) fomentar o relacionamento entre a UFSJ e 

seus egressos, visando ao aperfeiçoamento das ações institucionais concernentes à 

implementação de cursos e programas no âmbito da educação superior; d) obter 

informações dos empregadores que, associadas às do egresso, direcionem a tomada de 

decisões institucionais ou do curso; e) estimular e criar condições para a educação 

continuada; f) construir indicadores que subsidiem a adequação curricular às necessidades 

do desenvolvimento de competências e habilidades em consonância com as diretrizes 

nacionais para os cursos superiores.  

A viabilidade para atender às necessidades previstas na Política de 

Acompanhamento do Egresso se concretiza pela criação do Portal do Egresso, 

desenvolvido para ser um canal permanente e dinâmico de comunicação entre a UFSJ e 

seus egressos, possibilitando um vínculo contínuo, bem como buscando estender e estreitar 

a relação de confiança já estabelecida.  

O Portal do Egresso apresenta como objetivos: promover atualização acadêmica, 

oferecendo cursos, seminários e palestras direcionadas à complementação profissional do 

egresso; integrar o egresso à comunidade acadêmica por meio da participação em eventos 

artísticos, culturais e esportivos promovidos pela Universidade; proporcionar a participação 

de egressos em atividades extensionistas (como proponente de cursos de extensão, 

palestrante/conferencista em eventos acadêmicos e científicos e como colaborador em 
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atividades de responsabilidade social); oferecer e divulgar a política de benefícios 

direcionada aos egressos da UFSJ; apoiar os egressos em questões de mercado de 

trabalho e empregabilidade; divulgar possibilidades e eventuais ofertas de vagas de 

emprego; proporcionar ao egresso espaço para socialização e divulgação de contribuições à 

sociedade (conquistas, premiações e produção artística e literária); possibilitar e promover o 

relacionamento entre antigos colegas de curso, assim como eventuais encontros entre as 

turmas; captar informações, por meio de ferramenta própria, para construção de indicadores 

que irão subsidiar a política institucional de acompanhamento do egresso. 

O exercício de consciência crítica, associado à elevada competência no desempenho 

de suas funções profissionais, deve estar fortemente consolidado no egresso da UFSJ. 

Dessa forma, ele estará plenamente capacitado a exercer a crítica e a reflexão sobre suas 

atividades profissionais e sobre o exercício da cidadania, sendo inerente a essa condição o 

desejo de se aprimorar cada vez mais e buscar a ampliação de seus horizontes pessoais e 

profissionais. 

Embora essa política de acompanhamento dos egressos esteja prevista no PDI, ela 

ainda não foi implementada, embora sejam desenvolvidas algumas ações pontuais e 

iniciativas setorizadas tais como atividades de pós-graduação e extensão, análise da 

situação ocupacional dos egressos no curso de ciências econômicas da UFSJ no período de 

1990-2012, realizada pelo Departamento de ciências Econômicas. Em fevereiro de 2014, o 

Núcleo de Apoio Pedagógico (NAPE) do CCO elaborou com as coordenadorias dos cursos 

de graduação os formulários dos egressos e criou o Programa de Acompanhamento de 

Egressos (PAE).  

No esforço de estabelecer contato com os egressos da graduação e da pós-

graduação, a CPA disponibilizou o Questionário de Autoavaliação Institucional/2014 para 

esse segmento. Utilizou-se de e-mail para informá-los e convidá-los a participarem. Os 

números de respostas foram irrelevantes para a inferência de dados estatísticos que 

configurem informações consistentes e que poderiam servir de amostragem significativa 

para análise quantitativa e qualitativa da pesquisa. O reduzido número de respondentes 

deve-se ao fato da inexistência de um banco de informações, na Instituição, que possa 

fornecer dados sólidos para uma análise mais consistente da situação dos egressos.  

Como sugestão da CPA, a UFSJ deve desenvolver um programa de 

acompanhamento dos egressos a ser disponibilizado para todos os cursos da UFSJ. Esse 

programa tem por objetivo obter dados que propiciem a avaliação da efetividade dos cursos 

e instrumentos que apoiem os bacharéis a exercerem a profissão. As informações, que 

alimentarão continuamente um banco de dados dos egressos, possibilitarão confrontar 

periodicamente a situação ocupacional e a opinião destes com as propostas do curso. Os 
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resultados serão analisados com base no Projeto Acadêmico Curricular dos cursos, na 

legislação que regulamenta a profissão e na teoria do Capital Humano, subsidiando 

adequações e melhorias no processo de organização didática, pedagógica, curricular e 

administrativa do curso. Quanto ao apoio aos graduados, refere-se a ações de capacitação 

e atualização continuadas e outras que possibilitem mais informações e mais articulação 

desses profissionais, contribuindo para a melhoria de seu desempenho e colocação no 

mercado. Pretende-se que esse programa seja estruturado a partir dos seguintes eixos: 

1. infraestrutura: esse eixo compreende ações relativas à construção e manutenção de 

sistemas de dados e de comunicação dos e com os egressos. Os objetivos compreendidos 

por tal eixo são: estruturar, gerenciar e alimentar periódica e permanentemente as 

informações a respeito dos egressos sob a forma de um banco de dados; criar e gerenciar o 

Portal dos Egressos de cada curso da UFSJ. O Portal servirá como canal para a 

comunicação permanente entre os egressos, os departamentos, a UFSJ e as comunidades 

regionais, nacionais e mundiais. Constituir-se-á em importante meio de divulgação das 

ações voltadas para os egressos e tudo que seja de interesse destes. Pretende-se que o 

portal abrigue ainda formulário de coleta de dados que alimentarão o Banco de dados dos 

egressos, de modo que os bacharéis poderão responder a pesquisas do Programa online; 

serviço busca e visualização de currículos dos bacharéis, de forma que estes possam ser 

consultados por possíveis demandantes dos serviços desses profissionais;  

2. pesquisa: o segundo eixo estruturante possibilitará o levantamento de informações 

imprescindíveis para a avaliação e discussão do desempenho dos cursos da UFSJ e a 

realização de análise das condições dos egressos de cada curso da UFSJ e do mercado 

regional para eles. Assim, engloba os seguintes objetivos: avaliar os cursos da UFSJ na 

perspectiva dos discentes formandos; analisar o perfil e o desenvolvimento profissional dos 

ex-alunos e incentivar estudos sobre o mercado do profissional na região;  

3. apoio: esse eixo compreende ações estratégicas voltadas para a organização, 

fortalecimento e promoção da classe profissional de cada curso de formandos da UFSJ. 

Para tanto, compreende os seguintes objetivos: promover e apoiar encontros e eventos 

direcionados aos profissionais formados pela UFSJ (tais eventos constituir-se-ão em 

espaços para atualizações e discussões na área e sobre a profissão, oportunizando a 

reunião dos bacharéis e licenciados e o estabelecimento e ampliação de redes de contato e 

trabalho destes); incentivar a criação e consolidação da Associação de ex-alunos dos cursos 

e da UFSJ em geral (essa ação, em especial, visa propiciar o estabelecimento de certa 

autonomia por parte da classe de egressos de cada curso da UFSJ), oportunizando a 

delimitação e execução de ações em prol da categoria por meio da iniciativa dos próprios 

interessados; desenvolver e apoiar ações voltadas para a capacitação continuada dos ex-
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alunos da UFSJ e articular e apoiar ações destinadas à (re)inserção e mobilidade dos 

egressos no mercado regional.  

4. avaliação: tal eixo destina-se à realização de monitoramento sistemático e melhoria 

continuada de cada ação desenvolvida pelo programa, assim como deste como um todo. 

Envolve os seguintes objetivos: desenvolver sistema de monitoramento e avaliação do 

programa; realizar avaliações periódicas do programa, fazendo os ajustes necessários.  

4.3.11 – Atuação dos egressos da IES no ambiente socioeconômico 

Inexiste também um sistema ou mecanismo de acompanhamento de egressos da 

instituição. Embora sejam desenvolvidas algumas ações pontuais e iniciativas setorizadas, 

como as citadas no item 3.11, não existe um banco de informações que possa fornecer 

dados sólidos para uma análise mais consistente da situação dos egressos. 

O acompanhamento de egressos constitui-se em uma forma de avaliação 

permanente dos resultados da Instituição e, a partir disso, poder-se-á introduzir 

modificações qualitativas na entrada de alunos na Instituição e ao longo de toda a sua 

permanência, visando inserir melhorias contínuas no processo de organização didática, 

pedagógica, administrativa e curricular. Analisando-se o termo “egresso” em seus aspectos 

legais, percebe-se que a LDB nº 9.394/1996 utiliza esse vocábulo, no Capítulo III – “Da 

Educação Profissional”, art. 39, para designar o aluno formado no Ensino Fundamental, ou 

Superior que contará com o acesso à educação profissional. Dessa forma, entende-se 

egresso como sendo o ex-aluno formado por uma instituição de ensino. Considerando a 

importância de acompanhar e avaliar, por meio dos egressos, a qualidade dos cursos da 

Instituição, faz-se necessário estabelecer um programa de acompanhamento capaz de 

identificar a trajetória dos profissionais formados pela UFSJ. 

Essa avaliação perpassa pela compreensão de como esses egressos estão 

posicionados na sociedade e no exercício da profissão, suas dificuldades para ingressar no 

mercado de trabalho, bem como identificar se esses profissionais deram continuidade aos 

estudos. 

Apesar de a política de acompanhamento dos egressos prevista no PDI ainda não 

estar implementada, no esforço de estabelecer contato com os egressos da graduação e da 

pós-graduação, a CPA disponibilizou o questionário de Autoavaliação Institucional/2014 

para esse segmento. Utilizou-se de e-mail para informá-los e convidá-los a participarem. Os 

números de respostas foram irrelevantes para a inferência de dados estatísticos que 

configurem informações consistentes e que poderiam servir de amostragem significativa 

para análise quantitativa e qualitativa da pesquisa.  
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No entanto, em consideração aos egressos que se dispuseram a responder o 

questionário, seguem algumas informações sobre os resultados, no que se refere à atuação 

no ambiente socioeconômico: foram 14 respondentes, destes, 71% estão empregados, e 

destes, 70% estão empregados em instituições/órgãos; 20% em empresa privadas 

nacionais; 10% em empresa privada internacional/multinacional; totalizando 30% de 

empregados com carteira assinada.  

Dos egressos de pós-graduação foram 12 respostas: todos (100%) estão 

empregados, destes, 83% estão empregados em instituições/órgãos públicos e 8% 

empregados em empresa privada nacional, com carteira assinada, e 8% atuando como 

empregador/empresário. 

Nos últimos anos, observa-se a inserção de egressos da UFSJ em diversos 

programas de pós-graduação em todo o País. A UFSJ também disponibiliza aos egressos 

de suas graduações a oportunidade de formação continuada por meio da oferta de cursos 

de pós-graduação. A UFSJ mantém, atualmente, 34 programas de pós-graduação: 7 (sete) 

cursos de especialização, vinte e dois (22) em nível de mestrado e 5 (cinco) em nível de 

doutorado. Contudo, faz-se necessário ampliar a oferta de vagas e incentivar a abertura de 

novos programas de pós-graduação, principalmente nas áreas de Ciências Humanas e 

Sociais Aplicadas. 

 

4.3.12 – Inovação tecnológica e propriedade intelectual: coerência entre o PDI e as 

ações institucionais 

Com o advento da Lei de Inovação Federal, editada em 2004, iniciou-se a formação 

da política de inovação tecnológica na UFSJ. O foco inicial foi a proteção à propriedade 

intelectual de titularidade da instituição. Nesse sentido, a primeira ação foi a identificação de 

projetos de pesquisa cujo objeto poderia gerar o depósito de patentes. Em 22 de abril de 

2006, foi criada a Comissão de Propriedade Intelectual da UFSJ (COPIN) por meio da 

Resolução nº 22/2006, do Conselho Universitário, a qual tratou também da gestão da 

inovação tecnológica na UFSJ.  

Em 25 de fevereiro de 2013, foi aprovado o Regimento do NIT-UFSJ pelo Conselho 

Universitário. Em sua nova estrutura, o NIT-UFSJ passou a contar com o Conselho 

Deliberativo e o Setor de Inovação e Propriedade Intelectual.  

O Conselho Deliberativo do NIT-UFSJ atualmente é composto por cinco docentes, 

pelo Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da UFSJ e um técnico-administrativo. 

Estruturado dessa forma, o Conselho tem como principais competências a deliberação 
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sobre a conveniência da proteção e transferência de tecnologias geradas com recursos da 

UFSJ e a aprovação do plano de gestão do NIT. O presidente do Conselho Deliberativo é o 

pesquisador que responde pela coordenação geral do NIT, no que se refere à gestão dos 

projetos de manutenção do NIT-UFSJ, além de também exercer outras atribuições, 

conforme definido no Regimento do NIT-UFSJ.  

O Setor de Inovação e Propriedade Intelectual (SEIPI) exerce todas as atribuições 

administrativas do NIT, procedimentos de proteção ao conhecimento e contratos de 

cotitularidade. Atualmente funciona sob a chefia de um técnico-administrativo e conta com 

duas bolsistas de Gestão em Ciência e Tecnologia, graduadas e com mestrado em Biologia.  

Contudo, não cabe ao Núcleo de Inovação Tecnológica somente a atividade de 

proteção, pois os pedidos de patente são apenas requisitos para a efetivação das inovações 

tecnológicas. O objetivo principal, conforme determinado pela Lei de Inovação Federal, é a 

transferência tecnológica ao setor produtivo empresarial de novos produtos e processos 

decorrentes das pesquisas desenvolvidas pelos pesquisadores públicos. Nesse sentido, o 

NIT-UFSJ disponibiliza as tecnologias da UFSJ em portfólios e busca estabelecer parceria 

com empresas para o desenvolvimento de tecnologia em parceria e contratação se serviços 

de consultoria oferecidos pelos pesquisadores.  

Até a presente data, a UFSJ tem mais de 25 pedidos de patentes depositados no 

Brasil. Trata-se de tecnologias decorrentes de pesquisas desenvolvidas, em sua maioria, 

com finalidade científica, em princípio, cujos resultados apresentaram a possibilidade de 

desenvolvimento de novos processos de produção e/ou produtos. Até então, não foi comum, 

portanto, considerar resultados de avaliação de potencial mercadológico das tecnologias a 

serem desenvolvidas nas pesquisas.  

Visando maximizar as oportunidades de transferência de tecnologia ao setor 

produtivo, o NIT-UFSJ iniciou uma nova fase na gestão de inovação tecnológica na UFSJ, 

propondo ações que promovam a geração de resultados inovadores não somente 

cientificamente, mas também interessantes para o desenvolvimento econômico do País.  

Uma dessas ações tem como objetivo conscientizar os pesquisadores sobre a 

necessidade da adoção da prática da prospecção tecnológica ampla e profunda nos 

principais bancos de patentes mundiais, além da consideração da relevância do produto ou 

processo inovador pretendido para a sociedade e o mercado. Nesse sentido, o NIT-UFSJ 

vem atuando na orientação dos pesquisadores para a prospecção tecnológica e efetuando 

buscas mais abrangentes durante a análise da patenteabilidade dos produtos das 

pesquisas. Esses procedimentos desaceleraram o crescimento da média de depósitos de 
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pedidos de patente em prol da concentração de investimentos em pedidos de patentes mais 

promissores.  

Em outra frente, busca-se o fortalecimento da atividade das atividades de promoção 

do empreendedorismo na UFSJ, em especial com o projeto de incorporação da Incubadora 

de Empresas da Instituição ao NIT-UFSJ, que já funciona na prática, restando a 

formalização em resolução, cujo anteprojeto já foi apresentado à Reitoria. A exemplo de 

outras ICTs cujos NITs encontram-se em estágio mais avançado de implantação, como a 

UFJF, UFU e UFMG, busca-se o fortalecimento da incubadora de empresas, a fim 

proporcionar oportunidade aos alunos de se tornarem empreendedores, explorando 

economicamente as tecnologias desenvolvidas durante sua vida acadêmica. No âmbito da 

política de inovação da instituição, a atuação mais efetiva da incubadora de empresas 

tenderá a conferir mais visibilidade das oportunidades oferecidas pelo mercado quando da 

escolha das tecnologias que serão desenvolvidas, além de contribuir sobremaneira com a 

complementação da formação dos alunos.  

Do ponto de vista estratégico, estamos atuando em consonância com a política de 

Estado que está sendo concretizada por meio da EC nº 85/2015. Após a entrada em vigor 

desses novos preceitos constitucionais, as ações governamentais voltadas à transferência 

de tecnologia e empreendedorismos serão intensificadas, o que demandará NITs 

devidamente estruturados para esse fim, especialmente devido às alterações da Lei nº 

10.973/2004, propostas no PL nº 2.177/2011, Código Nacional de Ciência, Tecnologia e 

Inovação, prevendo NITs com personalidade jurídica própria. Essas alterações trarão mais 

autonomia para os NITs na gestão da inovação tecnológica, demandando estruturas 

administrativas condizentes com essa condição.  

Atualmente o NIT-UFSJ acompanha pesquisas desenvolvidas em diversas áreas do 

conhecimento, sendo que grande parte vem gerando pedidos de patente que visam à 

proteção inicial de compostos, sistemas e partes de tecnologias cujos produtos e/ou 

processos de produção ainda demandarão certo tempo de desenvolvimento para 

alcançarem o mercado. Contudo, são oferecidos em portfólio da UFSJ veiculado pela 

própria Universidade e instituições parceiras como o Sistema Mineiro de Inovação (SIMI) e 

Rede Mineira de Propriedade Intelectual (RMPI). Em 2014, conforme Figura 6, foram 

avaliados pelo NIT-UFSJ cerca de 140 projetos de pesquisa, divididos nas seguintes áreas: 

Biotecnologia – Saúde (26%), TI (12%), Engenharias – geral (12%), Ambiental (15%), 

Materiais (22%), Agrárias (7%) e Alimentos (6%). Em relação à evolução dos pedidos de 

patente na UFSJ no período de 2009 a 2014, o número acumulado passou de três em 2009 

para 24 em 2014.  
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Figura 6: Dados relativos às áreas dos projetos de pesquisa 

Fonte: PROPE (2015). 

Em relação à evolução dos pedidos de patentes na UFSJ, a Figura 7 mostra que em 

2014 o acumulado de depósito de patentes foi de 24, ou seja, saiu de um patamar de uma 

em 2007. Cabe ressaltar ainda que em 2014 houve cinco registros de softwares. 

Figura 7: Evolução dos pedidos de patente na UFSJ, 2007 a 2014 

Fonte: PROPE (2015). 

Ainda visando à promoção da cultura da valorização da propriedade intelectual no 

ambiente produtivo, o NIT-UFSJ desenvolve projetos de extensão de apoio a comunidades 

tradicionais com o objetivo de obter reconhecimento das respectivas regiões como Indicação 

Geográfica em função da qualidade tradicional de seus produtos. De sete indicações 

geográficas reconhecidas em Minas Gerais atualmente, duas foram frutos de projetos 

desenvolvidos pelo NIT-UFSJ: “São João del-Rei” para peças artesanais em estanho e “São 

Tiago” para biscoitos artesanais.  

 

4.3.13 – Autoavaliação das Políticas Acadêmicas 

Com o objetivo de obter opiniões com uma visão global e integrada de toda a 

comunidade acadêmica, foi disponibilizado o questionário de autoavaliação institucional, 

para que se possa reavaliar e repensar a atuação da gestão sobre as práticas de ensino, 

pesquisa e extensão. Enfatiza também a relação entre políticas acadêmicas, a comunicação 
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com a sociedade e o atendimento ao discente. O questionário foi composto por questões 

específicas às necessidades de cada segmento, conforme é analisado a seguir. 

 

3.4.13.1 – Técnico-administrativos 

3.4.13.1.1 – Políticas acadêmicas para o ensino, pesquisa e extensão 

A avaliação da expansão da UFSJ no oferecimento de vagas para os cursos de 

graduação é considerada excelente para 74% dos técnicos-administrativos que 

responderam ao questionário. 

Dos respondentes, 93% são favoráveis ao aumento de vagas nas Instituições 

Públicas de Ensino Superior (IFES), considerando importante o oferecimento do Ensino a 

Distância na UFSJ (96%), mesmo com 52% não tendo participado de nenhum curso a 

distância oferecido pela UFSJ ou como tutor de algum curso de Educação a Distância da 

UFSJ (87%). 

Em relação aos projetos/programas da UFSJ, 66% dos técnicos-administrativos 

conhecem os relacionados à extensão e 49% os relacionados à Iniciação Científica e 

Tecnológica, sendo que 33% já participaram da extensão e 23% da pesquisa. 

As políticas da UFSJ de incentivo à participação de discentes em projetos/programas 

de iniciação científica e tecnológica, artística e cultural são consideradas excelentes pelos 

técnicos respondentes (44%), sendo que estes também consideram excelentes as políticas 

de incentivo à participação de discentes em projetos/programas de extensão (55%). 

Na opinião dos técnicos-administrativos, em relação às ações que visam à 

transparência na gestão da UFSJ, para 47% dos respondentes são suficientes. São 

suficientes, também, o acesso da comunidade externa às informações da UFSJ sobre os 

cursos de graduação e pós-graduação, as formas de ingresso, os projetos/programas de 

extensão e pesquisa (46%); a website da UFSJ como canal de comunicação para divulgar 

as informações institucionais e acadêmicas (46%); o jornal da UFSJ como canal de 

comunicação para divulgar as atividades institucionais e acadêmicas (42%); as formas de 

comunicação/informação visual (murais, fôlderes, cartazes, etc.) para divulgar as atividades 

institucionais e acadêmicas da UFSJ nos Campi (49%); e o acesso à comunicação externa e 

interna pela telefonia (37%). A TV da UFSJ (disponível em: www.youtube.com/tvufsj) é 

considerada excelente para 41% dos respondentes e o acesso à comunicação externa e 

interna via e-mail também excelente para 50%. O acesso à internet wireless dentro do 
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Campus da UFSJ onde trabalha foi considerado insuficiente para 53% dos técnicos que 

participaram da pesquisa (Quadro 14). 

Quadro 14: Resultados dos técnicos-administrativos em relação à comunicação da UFSJ com a 
sociedade 

Fonte: Pesquisa de Autoavaliação – Questionário de Técnicos-Administrativos (2015). 

Na questão Ouvidoria, seguem as seguintes considerações: 71% dos técnicos-

administrativos responderam que não conhecem os serviços da Ouvidoria da UFSJ. Dos 

29% que conhecem, 5% responderam que realizaram algum tipo de denúncia à Ouvidoria e 

95% não realizaram nenhum tipo de denúncia. Considerando os 5% dos técnicos que 

realizaram algum tipo de denúncia à Ouvidoria, 67% obtiveram resposta à sua manifestação 

e 33% não obtiveram nenhuma resposta. Por unanimidade, ou seja, 100% dos técnico-

administrativos que utilizaram os serviços não tiveram a questão solucionada e 67% 

classificaram como insuficiente o atendimento da Ouvidoria UFSJ. 

3.4.13.1.2 – Política de Atendimento Aos Discentes 

Sobre as políticas de atendimento aos discentes, 85% dos técnicos respondentes 

conhecem algum auxílio/bolsa que a UFSJ fornece aos discentes com vulnerabilidade 

socioeconômica; 61% conhecem o sistema de registro acadêmico (CONTAC) implantado 

pela UFSJ. A avaliação das Políticas de Atendimento ao Discente (serviço médico, 

odontológico, nutricional, psicossocial, psicopedagógico) nos Campi da UFSJ foi 

considerada insuficiente para 59% dos respondentes. 

Dos técnicos que participaram da pesquisa, 61% conhecem o Sistema de Registro 

Acadêmico (CONTAC) implantado pela UFSJ, o qual, quanto ao atendimento às 

necessidades institucionais e dos discentes, é avaliado como suficiente para 43% dos 

Questão E MB S I Resultado 
As ações que visam à transparência na gestão da UFSJ: 6 23 47 23 Suficiente 
O acesso da comunidade externa às informações da UFSJ 
sobre os cursos de graduação e pós-graduação, as formas 
de ingresso, os projetos/programas de extensão e pesquisa: 

6 29 46 19 Suficiente 

O Website da UFSJ como canal de comunicação para 
divulgar as informações institucionais e acadêmicas: 

6 29 46 19 Suficiente 

O Jornal da UFSJ como canal de comunicação para 
divulgar as atividades institucionais e acadêmicas: 

5 26 42 28 Suficiente 

As formas de comunicação/informação visual (murais, 
fôlderes, cartazes, etc.) para divulgar as atividades 
institucionais e acadêmicas da UFSJ no Campus onde você 
trabalha: 

4 17 49 30 Suficiente 

A TV da UFSJ (disponível em www.youtube.com/tvufsj): 4 27 35 25 Excelente 
O acesso à comunicação externa e interna pela telefonia: 7 24 37 32 Suficiente 
O acesso à comunicação externa e interna via e-mail: 3 37 41 10 Excelente 
O acesso à internet via wireless dentro do Campus da UFSJ 
onde trabalha: 

3 14 30 53 Insuficiente 

E= Excelente; MB= Muito bom; S= Suficiente; I= Insuficiente 
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técnicos e também suficiente para 39% a avaliação do Sistema de Registro Acadêmico 

(CONTAC) quanto aos aspectos organização, informatização e diversificação de 

documentos disponibilizados – Quadro 15. 

Quadro 15: Resultados dos técnicos-administrativos em relação ao atendimento ao discente 

Fonte: Pesquisa de Autoavaliação – Questionário de Técnicos-Administrativos (2015). 

Nos espaços disponibilizados para escrever as sugestões e críticas não houve um 

termo que aparecesse em um número expressivo, foram citadas questões como: criação de 

um banco de dados institucional de fácil consulta; criação de um mestrado institucional em 

administração para capacitação; estudo sobre licenças para mestrado e doutorado; 

apresentação de resultados de pesquisas com os discentes; estudo dos cursos de línguas 

para os Campi. Especificamente para os questionários foi relatado o excessivo número de 

questões e um possível estudo para a alteração das respostas em algumas das questões do 

tipo “sim” e “não”. 

3.4.13.2 – Docentes 

3.4.13.2.1 – Políticas Acadêmicas para o Ensino, Pesquisa e Extensão 

Sobre o ENADE/E-MEC do(s) curso(s) nos quais lecionam, 90% dos docentes 

responderam que têm conhecimento do conceito. 

Sobre o projeto pedagógico e estrutura curricular, os dados são mostrados no 

Quadro 16. A avaliação sobre o desenvolvimento do Projeto Pedagógico Do Curso (PPC) 

do(s) curso(s) em que atuam foi considerada excelente para 45% dos respondentes. Para 

44% dos docentes, o oferecimento das atividades de práticas profissionais e ou acadêmicas 

propostas no(s) PPC(s) no(s) qual(is) lecionam são excelentes. Em relação à estrutura 

curricular do(s) curso(s) em que atua em relação às expectativas de formação 

acadêmica/profissional, 50% avaliam como excelente. Na satisfação com relação à estrutura 

curricular do(s) curso(s) de graduação nos quais atuam, 61% consideram excelente. E em 

relação à avaliação da correlação das unidades curriculares do(s) curso(s) de graduação 

com o(s) estágio(s), 33% consideram suficiente. 

Questão E MB S I Resultado 
Como você avalia as Políticas de Atendimento ao Discente 
(serviço médico, odontológico, nutricional, psicossocial, 
psicopedagógico) no Campus da UFSJ onde você trabalha? 

7 16 19 59 Insuficiente 

Como você avalia o sistema de registro acadêmico ( 
CONTAC ) quanto ao atendimento às necessidades 
institucionais e dos discentes? 

4 32 43 21 Suficiente 

Como você avalia o sistema de registro acadêmico 
(CONTAC) quanto aos aspectos organização, 
informatização e diversificação de documentos 
disponibilizados? 

3 30 39 28 Suficiente 

E= Excelente; MB= Muito bom; S= Suficiente; I= Insuficiente 
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Quadro 16: Resultados dos docentes em relação ao projeto pedagógico e estrutura curricular do(s) 
curso(s) em que atuam 

Fonte: Pesquisa de Autoavaliação – Questionário de Docentes (2015). 

Em relação ao processo de ensino-aprendizagem (Quadro 17), 45% dos docentes 

avaliam como suficientes as novas tecnologias existentes na UFSJ para o processo ensino-

aprendizagem, e é insuficiente para 42% as ações da UFSJ para superar as dificuldades 

detectadas nesse processo. Para 49%, as propostas na política de distribuição de vagas 

para monitores implantadas pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação são excelentes. Para 

64%, o programa de monitoria como facilitador da comunicação docente-discente é 

excelente, e para 62% o programa de monitoria especial concedido aos discentes com 

deficiência, também, é avaliado como excelente. 

Quadro 17: Resultados dos docentes em relação ao processo ensino-aprendizagem 

Fonte: Pesquisa de Autoavaliação – Questionário de Docentes (2015). 

Em relação à presença de alunos com algum tipo de deficiência, 83% dos docentes 

responderam que não lecionam para alunos com essas necessidades, por esse motivo, 52% 

declararam não ter condição de responder se existe a necessidade de algum tipo de 

orientação para lecionar na presença desses alunos.  

Questão E MB S I Resultado 

Como você avalia o desenvolvimento do Projeto 
Pedagógico do Curso (PPC) do(s) curso(s) em que atua? 

12 33 37 19 Excelente 

O oferecimento das atividades de práticas profissionais e 
ou acadêmicas propostas no(s) PPC(s) do(s) curso(s) no(s) 
qual(is) você leciona é: 

9 35 34 22 Excelente 

Como você avalia a estrutura curricular do(s) curso(s) em 
que atua em relação às expectativas de formação 
acadêmica/profissional? 

11 39 30 20 Excelente 

Qual a sua satisfação com relação à estrutura curricular 
do(s) curso(s) de graduação em que atua? 

12 59 22 6 Excelente 

Como você avalia a correlação das unidades curriculares 
do(s) curso(s) de graduação com o(s) estágio(s)? 

7 28 43 22 Suficiente 

E= Excelente; MB= Muito bom; S= Suficiente; I= Insuficiente 

Questão E MB S I Resultado 

Como você avalia as novas tecnologias existentes na 
UFSJ para o processo ensino-aprendizagem? 

4 24 45 27 Suficiente 

As ações da UFSJ para superar as dificuldades detectadas 
no processo de ensino-aprendizagem são: 

2 18 38 42 Insuficiente 

As propostas na política de distribuição de vagas para 
monitores implantadas pela Pró-Reitoria de Ensino de 
Graduação são: 

14 35 38 13 Excelente 

O programa de monitoria como facilitador da comunicação 
docente-discente é: 

22 42 24 12 Excelente 

O programa de monitoria especial concedido aos discentes 
com deficiência é: 

25 37 28 10 Excelente 

E= Excelente; MB= Muito bom; S= Suficiente; I= Insuficiente 
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Na modalidade de Ensino a Distância (EAD), 41% dos docentes respondentes 

consideram excelente as políticas de EAD da UFSJ, 36% consideram suficientes e 24% 

insuficientes. Foi considerado importante o oferecimento do ensino a distância na UFSJ por 

85%, mas com 72% não tendo conhecimento da implantação/oferta de disciplinas na 

modalidade semipresencial no(s) curso(s) em que atua. 

Sobre a expansão da universidade (Quadro 18), 49% dos docentes respondentes 

avaliam o sistema de oferecimento de unidades curriculares presenciais e de 

disponibilização de vagas, a cada semestre, para o(s) curso(s) em que atua como suficiente. 

Para 54%, a expansão em relação ao oferecimento de vagas para os cursos de graduação é 

excelente e para a expansão dos programas de pós-graduação 53% consideram excelente. 

Quadro 18: Resultados dos docentes em relação à expansão da UFSJ 

Fonte: Pesquisa de Autoavaliação – Questionário de Docentes (2015). 

Em relação à pós-graduação, atualmente 33% dos docentes respondentes atuam em 

algum curso de pós-graduação. No Quadro 19, são mostrados os resultados relativos à pós-

graduação. O Programa de Estágio de Ensino da docência na pós-graduação é considerado 

excelente para 45% dos respondentes, e o Programa de Incentivo à Pós-Graduação (PIPG) 

é, para 35%, suficiente. A avaliação é insatisfatória (38%) para a relação entre a graduação 

e a pós-graduação no(s) curso(s) que atuam, e insatisfatória (47%) para os programas de 

bolsas para discentes de pós-graduação. 

Quadro 19: Resultados dos docentes sobre a pós-graduação 

Fonte: Pesquisa de Autoavaliação – Questionário de Docentes (2015). 

O Quadro 20 mostra que em relação aos programas de bolsas para discentes de 

graduação, 39% consideram excelente, já para os critérios da UFSJ para seleção de 

Questão E MB S I Resultado 
Como você avalia o sistema de oferecimento de unidades 
curriculares presenciais e de disponibilização de vagas, a 
cada semestre, para o(s) curso(s) em que atua? 

8 31 40 22 Suficiente 

Como você avalia a expansão da UFSJ no oferecimento de 
vagas para os cursos de graduação? 

17 37 32 14 Excelente 

A expansão da UFSJ nos programas de pós-graduação é: 16 37 24 23 Excelente 
E= Excelente; MB= Muito bom; S= Suficiente; I= Insuficiente 

Questão E MB S I Resultado 

Como você avalia a relação entre a graduação e a pós-
graduação no(s) curso(s) em que atua? 

7 27 28 38 Insuficiente 

Os Programas de Bolsas para discentes de pós-graduação 
são: 

3 23 27 47 Insuficiente 

O Programa de Incentivo à Pós-Graduação (PIPG) é: 7 22 35 35 Suficiente 

O Programa de Estágio de Ensino da docência na pós-
graduação é: 

7 38 31 24 Excelente 

E= Excelente; MB= Muito bom; S= Suficiente; I= Insuficiente 
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bolsistas de Iniciação Científica, 46% consideram suficiente, e em relação ao incentivo à 

participação de estudantes em projetos com docentes, 41% consideram excelente. 

Quadro 20: Resultados dos docentes sobre bolsas e incentivos aos discentes 

Fonte: Pesquisa de Autoavaliação – Questionário de Docentes (2015). 

O grau de articulação das pesquisas desenvolvidas pela UFSJ com a demanda 

regional é avaliada como insatisfatória para 40% dos docentes respondentes e excelente 

para a avaliação da participação dos docentes de seu centro/departamento em eventos 

nacionais e internacionais (Quadro 21). 

Quadro 21: Resultados dos docentes em pesquisa e participação em eventos 

Fonte: Pesquisa de Autoavaliação – Questionário de Docentes (2015). 

A Figura 8 mostra que para os docentes a Instituição está instrumentalizada para 

atender à demanda por estágios acadêmicos. Responderam sim (24%), não (38%) e não 

tiveram condição de responder (38%). 

Figura 8: Resultados relativos à instrumentalização para o atendimento à demanda por estágios 
acadêmicos 

Fonte: Pesquisa de Autoavaliação – Questionário de Docentes (2015). 

A questão como você avalia a Comissão de Ética de Pesquisas Envolvendo Seres 

Humanos (CEPES), quanto aos aspectos condições de trabalho, organização, agilidade, 

responsabilidade e autonomia é considerada suficiente para 37%, e para a Comissão de 

Questão E MB S I Resultado 

Os Programas de Bolsas para discentes de graduação são: 11 28 32 29 Excelente 
Os critérios da UFSJ para seleção de bolsistas de Iniciação 
Científica são: 

6 29 46 19 Suficiente 

Como você avalia o incentivo à participação de estudantes 
em projetos com docentes? 

9 32 34 24 Excelente 

E= Excelente; MB= Muito bom; S= Suficiente; I= Insuficiente 

Questão E MB S I Resultado 

Como você avalia o grau de articulação das pesquisas 
desenvolvidas pela UFSJ com a demanda regional? 

5 31 25 40 Insuficiente 

Como você avalia a participação dos docentes de seu 
centro/departamento em eventos nacionais e 
internacionais? 

9 27 31 33 Excelente 

E= Excelente; MB= Muito bom; S= Suficiente; I= Insuficiente 
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Ética no Uso de Animais da UFSJ (CEUA), quanto aos aspectos condições de trabalho, 

organização, agilidade, responsabilidade e autonomia é considerada excelente (44%) – 

Quadro 22. 

Quadro 22: Resultados dos docentes sobre comissões de ética 

Fonte: Pesquisa de Autoavaliação – Questionário de Docentes (2015). 

Sobre o Fundo de Pesquisa da UFSJ para participação de docentes em eventos, 

59% consideram insuficiente, o mesmo acontece para as políticas de apoio ao 

desenvolvimento tecnológico da UFSJ (52%) – (Quadro 23). 

Quadro 23: Resultados dos docentes sobre fundos de pesquisa e políticas de apoio ao 
desenvolvimento tecnológico 

Fonte: Pesquisa de Autoavaliação – Questionário de Docentes (2015). 

O Quadro 24 mostra que para a avaliação das políticas de apoio ao desenvolvimento 

artístico cultural 60% consideram excelente. O mesmo acontece com as contribuições das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas pela UFSJ para as regiões de sua 

abrangência (60%) e para os programas da UFSJ de intercâmbio internacional (42%). A 

avaliação dos meios de divulgação dos trabalhos e produções dos docentes são 

insuficientes para 45% dos respondentes, e a avaliação dos programas de apoio aos 

discentes para participação/realização de eventos (congressos, seminários, palestras, 

viagens de estudo e visitas técnicas) é considerado insuficiente para 49% dos respondentes. 

 

 

 

 

Questão E MB S I Resultado 

Como você avalia a Comissão de Ética de Pesquisas 
Envolvendo Seres Humanos (CEPES), quanto aos 
aspectos condições de trabalho, organização, agilidade, 
responsabilidade e autonomia? 

6 27 37 30 Suficiente 

A Comissão de Ética no Uso de Animais da UFSJ (Ceua), 
quanto aos aspectos condições de trabalho, organização, 
agilidade, responsabilidade e autonomia é: 

11 32 41 16 Excelente 

E= Excelente; MB= Muito bom; S= Suficiente; I= Insuficiente 

Questão E MB S I Resultado 

O Fundo de Pesquisa da UFSJ para participação de 
docentes em eventos é: 

2 11 27 59 Insuficiente 

As políticas de apoio ao desenvolvimento tecnológico da 
UFSJ são: 

- 16 32 52 Insuficiente 

E= Excelente; MB= Muito bom; S= Suficiente; I= Insuficiente 
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Quadro 24: Resultados dos docentes sobre eventos culturais 

Fonte: Pesquisa de Autoavaliação – Questionário de Docentes (2015). 

Quando questionado sobre a participação em algum dos projetos/programas de 

extensão na UFSJ, 58% dos docentes responderam que sim, participaram. 

Sobre o plano de ações institucionais previsto/implantado de acompanhamento dos 

egressos, 30% responderam que não conhecem e 64% não tiveram condições de responder 

sobre essa questão. 

3.4.13.2.2 – Comunicação com a sociedade 

Em relação ao acesso à comunicação externa e interna via e-mail, os docentes que 

participaram da pesquisa consideraram suficiente (41%). As ações que visam à 

transparência na gestão (39%); o acesso da comunidade externa às informações da UFSJ 

sobre os cursos de graduação e pós-graduação, as formas de ingresso, os 

projetos/programas de extensão e pesquisa (39%); a website da UFSJ como canal de 

comunicação para divulgar as informações institucionais e acadêmicas (39%); o Jornal da 

UFSJ como canal de comunicação para divulgar as atividades institucionais e acadêmicas 

(41%); a TV da UFSJ (disponível em: www.youtube.com/tvufsj) 46%; o acesso à 

comunicação externa e interna pela telefonia (56%) e o acesso à internet via wireless dentro 

dos Campi da UFSJ (75%) foram considerados insuficientes na opinião dos docentes 

respondentes – Quadro 25. 

 

 

 

 

Questão E MB S I Resultado 

Como você avalia as políticas de apoio ao 
desenvolvimento artístico cultural? 

14 46 21 19 Excelente 

Os meios de divulgação dos trabalhos e produções dos 
docentes são: 

2 17 36 45 Insuficiente 

Como você avalia os programas de apoio aos discentes 
para participação/realização de eventos (congressos, 
seminários, palestras, viagens de estudo e visitas 
técnicas)? 

5 18 28 49 Insuficiente 

Os programas da UFSJ de intercâmbio internacional são? 6 36 28 31 Excelente 
As contribuições das atividades de ensino, pesquisa e 
extensão desenvolvidas pela UFSJ para as regiões de sua 
abrangência são: 

5 30 29 35 Excelente 

E= Excelente; MB= Muito bom; S= Suficiente; I= Insuficiente 
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Quadro 25: Resultados dos docentes em relação a comunicação da UFSJ com a sociedade 

Fonte: Pesquisa de Autoavaliação – Questionário de Docentes (2015). 

Na questão Ouvidoria, 73% responderam que não conhecem e 27% conhecem os 

serviços da Ouvidoria da UFSJ. Dos que conhecem, 5% responderam que realizaram algum 

tipo de denúncia à Ouvidoria e 95% não realizaram nenhum tipo de denúncia. Considerando 

os 5% dos docentes que realizaram algum tipo de denúncia, 33% obtiveram resposta à sua 

manifestação e 67% não obtiveram nenhuma resposta. Dos que se submeteram, 33% 

tiveram a questão solucionada e 67% não tiveram as questões solucionadas. Em termos 

gerais, os docentes que utilizaram os serviços avaliaram como insuficiente o atendimento da 

Ouvidoria UFSJ. 

3.4.13.2.3 – Política de Atendimento aos Discentes 

Em relação às questões sobre a Política de Atendimento aos Discentes, 84% dos 

docentes respondentes têm conhecimento de algum auxílio/bolsa que a UFSJ fornece aos 

estudantes com vulnerabilidade socioeconômica. 

De maneira geral, a avaliação das Políticas de Atendimento aos Discentes (serviço 

médico, odontológico, nutricional, psicossocial, psicopedagógico) nos Campi da UFSJ para 

68% dos docentes que participaram da pesquisa é insuficiente. O sistema de registro 

acadêmico (CONTAC), quanto ao atendimento às necessidades institucionais e aos 

discentes foi avaliado como suficiente (42%). O sistema de registro acadêmico (CONTAC), 

quanto aos aspectos organização, informatização, agilidade no atendimento e diversificação 

de documentos disponibilizados é considerado suficiente para 40% dos respondentes. Para 

os serviços prestados pelos profissionais da Divisão de Controle e Acompanhamento 

Questão E MB S I Resultado 

As ações que visam à transparência na gestão da UFSJ: 7 26 28 39 Insuficiente 
O acesso da comunidade externa às informações da UFSJ 
sobre os cursos de graduação e pós-graduação, as formas 
de ingresso, os projetos/programas de extensão e 
pesquisa: 

6 23 32 39 Insuficiente 

O Website da UFSJ como canal de comunicação para 
divulgar as informações institucionais e acadêmicas: 

5 22 35 39 Insuficiente 

O Jornal da UFSJ como canal de comunicação para 
divulgar as atividades institucionais e acadêmicas: 

4 23 31 41 Insuficiente 

As formas de comunicação/informação visual (murais, 
fôlderes, cartazes, etc.) para divulgar as atividades 
institucionais e acadêmicas da UFSJ no Campus onde 
você trabalha: 

1 12 38 49 Insuficiente 

A TV da UFSJ (disponível em www.youtube.com/tvufsj): 9 22 24 46 Insuficiente 
O acesso à comunicação externa e interna pela telefonia: 5 12 28 56 Insuficiente 
O acesso à comunicação externa e interna via e-mail: 14 30 41 15 Suficiente 
O acesso à internet via wireless dentro do Campus da 
UFSJ onde trabalha: 

1 4 20 75 Insuficiente 

E= Excelente; MB= Muito bom; S= Suficiente; I= Insuficiente 
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Acadêmico (DICON) e os horários de funcionamento no Campus onde o docente trabalha, a 

avaliação foi satisfatória (44%). Os serviços prestados pelos profissionais da Coordenadoria 

do(s) curso(s) e os horários de funcionamento nos Campi são considerados excelentes 

(53%), o mesmo acontecendo com os serviços prestados pelos profissionais do(s) 

departamento(s)/unidade(s) administrativa(s) e os horários de funcionamento (52%) – 

Quadro 26. 

Quadro 26: Resultados dos docentes em relação à política de atendimento ao discente 

Fonte: Pesquisa de Autoavaliação – Questionário de Docentes (2015). 

O questionário de autoavaliação da UFSJ ainda disponibilizou um campo para o 

respondente se manifestar sobre outros assuntos não abordados nas questões fechadas. 

Do total de 213 respondentes, 40 utilizaram o campo para se manifestarem. 

Conforme pode ser observado na Figura 9, a maioria dos temas abordados pelos 

respondentes na questão aberta versa sobre o número de questões do questionário da 

CPA, os tipos de questões e a segurança. 

Questão E MB S I Resultado 

De maneira geral, como você avalia as Políticas de 
Atendimento aos Discentes (serviço médico,odontológico, 
nutricional, psicossocial, psicopedagógico) no Campus da 
UFSJ onde você trabalha? 

3 10 18 68 Insuficiente 

Como você avalia o sistema de registro acadêmico 
(CONTAC), quanto ao atendimento às necessidades 
institucionais e aos discentes? 

5 24 42 29 Suficiente 

O sistema de registro acadêmico - CONTAC, quanto aos 
aspectos organização, informatização, agilidade no 
atendimento e diversificação de documentos 
disponibilizados é: 

7 20 40 33 Suficiente 

Os serviços prestados pelos profissionais da Divisão de 
Controle e Acompanhamento Acadêmico (DICON) e os 
horários de funcionamento no Campus onde você trabalha 
são: 

9 27 44 20 Suficiente 

Os serviços prestados pelos profissionais da 
Coordenadoria do(s) curso(s) e os horários de 
funcionamento no Campus onde você trabalha são: 

17 36 39 8 Excelente 

Os serviços prestados pelos profissionais do(s) 
departamento(s)/ unidade(s) administrativa(s) e os horários 
de funcionamento no Campus onde você trabalha são: 

18 34 36 12 Excelente 

E= Excelente; MB= Muito bom; S= Suficiente; I= Insuficiente 
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Figura 9: Percentuais relativos aos assuntos citados pelos docentes respondentes 

Fonte: Pesquisa de Autoavaliação – Questionário de Docentes (2015). 

3.4.13.3 – Discentes da graduação 

3.4.13.3.1 – Políticas Acadêmicas para o Ensino, Pesquisa e Extensão 

Em relação ao aumento de vagas nas Instituições Públicas de Ensino Superior, 81% 

responderam que sim, são favoráveis, o que está ligado diretamente à questão sobre a 

expansão da UFSJ no oferecimento de vagas para os cursos de graduação, em que 54% 

consideram excelente. Em se tratando da política de cotas para ingresso na universidade 

pública, 49% avaliam como excelente a iniciativa. 

O Quadro 27 mostra os resultados obtidos sobre o Projeto Pedagógico e unidades 

curriculares dos cursos dos discentes que responderam o questionário de autoavaliação. O 

desenvolvimento do Projeto Pedagógico de Curso (PPC) foi descrito como suficiente para 

42% dos respondentes. Em relação à estrutura curricular dos cursos e suas expectativas de 

formação acadêmico-profissional, 43% avaliaram como excelente. O sistema de 

oferecimento de unidades curriculares presenciais e de disponibilização de vagas, a cada 

semestre para o seu curso foi considerado suficiente para 35% dos discentes. Os processos 

de ensino/aprendizagem e a participação dos discentes no processo de apropriação e 

construção do conhecimento para 43% dos respondentes é excelente. 
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Quadro 27: Resultados dos discentes de graduação relativos ao Projeto Pedagógico, estrutura 
curricular, oferecimento de unidades curriculares dos cursos, processos de ensino-aprendizagem 

Questão E MB S I Resultado 

Como o Projeto Pedagógico do seu Curso (PPC) está 
sendo desenvolvido? 

9 32 42 18 Suficiente 

A estrutura curricular do seu curso em relação às suas 
expectativas de formação acadêmico-profissional: 

10 33 37 20 Excelente 

O sistema de oferecimento de unidades curriculares 
presenciais e de disponibilização de vagas, a cada 
semestre para o seu Curso: 

8 23 35 34 Suficiente 

Os processos de ensino/aprendizagem e a participação dos 
discentes no processo de apropriação e construção do 
conhecimento: 

8 35 42 16 Excelente 

E= Excelente; MB= Muito bom; S= Suficiente; I= Insuficiente 
Fonte: Pesquisa de Autoavaliação – Questionário de Discentes de Graduação Presencial (2015). 

O oferecimento do Ensino a Distância na UFSJ foi considerado importante para 82% 

dos respondentes, mas, para 85%, nos cursos, não há ofertas de disciplinas na modalidade 

semipresencial. 

Quando se trata da contribuição de seu curso para a formação de cidadãos críticos, 

capazes de compreender as contradições da sociedade e atuar no sentido da sua 

transformação, 57% consideram excelente. 

Tanto o programa de monitoria como facilitador da comunicação docente-discente, 

como o de monitoria especial concedida aos discentes com deficiência, são considerados 

excelentes para 44% e 37%, respectivamente. Já os programas e as orientações de estágio 

oferecidas nos cursos ainda são insuficientes para 48% dos discentes respondentes – 

Quadro 28. 

Quadro 28: Resultados dos Discentes de Graduação relativos à monitoria e estágios oferecidos pelos 
cursos 

 

Questão E MB S I Resultado 

O programa de monitoria como facilitador da comunicação 
docente-discente: 

12 32 37 19 Suficiente 

O programa de monitoria especial concedida a discentes 
com deficiência: 

13 24 29 34 Excelente 

Os programas e as orientações de estágio oferecidas ao 
seu curso: 

7 17 28 48 Suficiente 

E= Excelente; MB= Muito bom; S= Suficiente; I= Insuficiente 
Fonte: Pesquisa de Autoavaliação – Questionário de Discentes de Graduação Presencial (2015). 

Dos discentes respondentes, 12% participaram do Programa Institucional de Bolsas 

de Iniciação Científica (PIBIC), 8% do Programa Institucional de Iniciação Científica (PIIC), 

menos de 1% participou do Programa Primeiros Passos na Ciência e 80% ainda não 

participou de nenhum programa. Em relação à participação, com docentes, de algum Grupo 

de Pesquisa cadastrado no CNPq, 14% responderam que tiveram essa experiência. Dos 
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discentes respondentes, 31% participam ou participaram de algum dos projetos/programas 

de extensão e/ou artístico-culturais da UFSJ. Em relação à participação em eventos 

científico-tecnológicos, artístico-culturais e ou de extensão com publicação de trabalhos 

realizados na UFSJ, 31% responderam sim para a questão. As políticas da UFSJ de 

incentivo à participação de discentes em projetos/programas de iniciação Científica e 

Tecnológica são consideradas suficientes para 34% dos respondentes. 

Os resultados sobre articulação entre as várias atividades dos discentes dentro da 

UFSJ são listados no Quadro 29. Sobre a articulação das atividades de pesquisa científica e 

tecnológica com as demais atividades acadêmicas, 40% dos respondentes avaliaram como 

suficiente. Também consideram suficiente a articulação das atividades de extensão e ou 

artístico-culturais com as demais atividades acadêmicas (40%) e a articulação entre as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão na UFSJ (39%). 

Quadro 29: Resultados dos discentes de graduação sobre as articulações das atividades discentes 
na UFSJ 

Questão E MB S I Resultado 

A articulação das atividades de pesquisa científica e 
tecnológica com as demais atividades acadêmicas: 

6 24 40 30 Suficiente 

A articulação das atividades de extensão e ou artístico-
culturais com as demais atividades acadêmicas: 

6 25 40 30 Suficiente 

A articulação entre as atividades de ensino, pesquisa e 
extensão na UFSJ: 

6 28 39 27 Suficiente 

E= Excelente; MB= Muito bom; S= Suficiente; I= Insuficiente 
Fonte: Pesquisa de Autoavaliação – Questionário de Discentes de Graduação Presencial (2015). 

Os resultados sobre as Comissões de Ética da UFSJ são mostrados no Quadro 30. 

As duas Comissões, a de Ética de Pesquisas Envolvendo Seres Humanos (CEPES) e a de 

Ética no Uso de Animais (CEUA) foram consideradas suficientes para 45% dos 

respondentes no que se refere aos aspectos condições de trabalho, organização, agilidade, 

responsabilidade e autonomia. 

Quadro 30: Resultados dos discentes de graduação sobre as comissões de ética da UFSJ 

Fonte: Pesquisa de Autoavaliação – Questionário de Discentes de Graduação Presencial (2015). 

Em se tratando dos apoios, auxílios e contribuições da UFSJ aos discentes, o 

Quadro 31 mostra os resultados obtidos. São excelentes as contribuições das atividades de 

Questão E MB S I Resultado 

A Comissão de Ética de Pesquisas Envolvendo Seres 
Humanos (CEPES) quanto aos aspectos condições de 
trabalho, organização, agilidade, responsabilidade e 
autonomia: 

9 29 45 17 Suficiente 

A Comissão de Ética no Uso de Animais da UFSJ (CEUA) 
quanto aos aspectos condições de trabalho, organização, 
agilidade, responsabilidade e autonomia: 

10 29 45 15 Suficiente 

E= Excelente; MB= Muito bom; S= Suficiente; I= Insuficiente 
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ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas pela UFSJ para as regiões de abrangência para 

37% dos respondentes, e os programas da UFSJ de intercâmbio internacional para 43%. 

Como suficientes foi o que os respondentes indicaram sobre o programa de UFSJ para 

auxílio e participação em eventos científicos e ou culturais (37%) e as políticas da UFSJ de 

incentivo à participação de discentes em projetos/programas de extensão e/ou artístico-

culturais (37%). 

Quadro 31: Resultados sobre apoios, auxílios e contribuições da UFSJ aos discentes 

Fonte: Pesquisa de Autoavaliação – Questionário de Discentes de Graduação Presencial (2015). 

 

3.4.13.3.2 – Comunicação com a sociedade 

Para 43% dos discentes de graduação, são suficientes as ações da UFSJ que visam 

à transparência em sua gestão. O acesso da comunidade externa às informações da UFSJ 

sobre os cursos de graduação e pós-graduação, as formas de ingresso, os 

projetos/programas de extensão e pesquisa, também, foram consideradas suficientes para 

41%. A website da UFSJ como canal de comunicação para divulgar as informações 

institucionais e acadêmicas (39%); o Jornal da UFSJ como canal de comunicação para 

divulgar as atividades institucionais e acadêmicas (38%); as formas de 

comunicação/informação visual (murais, fôlderes, cartazes, etc.) para divulgar as atividades 

institucionais e acadêmicas da UFSJ nos Campi (41%); e a TV da UFSJ – disponível em: 

www.youtube.com/tvufsj – (37%), também foram considerados suficientes. O mesmo 

acontece com o acesso à comunicação externa e interna pela telefonia (42%) e o acesso à 

comunicação externa e interna via e-mail (46%). Apenas o aspecto acesso à internet via 

wireless dentro dos Campi da UFSJ para 74% dos respondentes é insuficiente – Quadro 32. 

 

 

 

Questão E MB S I Resultado 

As políticas da UFSJ de incentivo à participação de 
discentes em projetos/programas de extensão e/ou 
artístico-culturais: 

7 24 37 32 Suficiente 

O programa de UFSJ para auxílio e participação em 
eventos científicos e ou culturais: 

6 23 37 34 Suficiente 

As contribuições das atividades de ensino, pesquisa e 
extensão desenvolvidas pela UFSJ para as regiões de sua 
abrangência: 

8 29 37 26 Excelente 

Os programas da UFSJ de intercâmbio internacional: 11 32 32 25 Excelente 
E= Excelente; MB= Muito bom; S= Suficiente; I= Insuficiente 
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Quadro 32: Resultados dos discentes de graduação em relação à comunicação da UFSJ com a 
sociedade 

Fonte: Pesquisa de Autoavaliação – Questionário de Discentes de Graduação Presencial (2015). 

Em relação à utilização da ouvidoria para algum tipo de denúncia, apenas 14% dos 

respondentes replicaram, entre estes 6% indicaram que sim. As outras questões sobre a 

ouvidoria: a) se obteve resposta à sua manifestação (27% sim); b) se a questão que você 

submeteu à Ouvidoria da UFSJ foi solucionada (27% sim); e c) sobre a avaliação do 

atendimento da Ouvidoria da UFSJ (15% sim), somente foram respondidas por 1% dos 

respondentes. 

3.4.13.3.3 – Política de Atendimentos aos Discentes 

Quando questionado sobre se recebe/recebeu algum tipo de bolsa/auxílio que a 

UFSJ fornece, 51% responderam que sim, sendo moradia (2%), transporte (4%), 

alimentação (9%), permanência (6%), participação em eventos científicos e/ou culturais 

(3%), atividade de campo (1%), bolsa de monitorias (10%), bolsa de iniciação científico-

tecnológica (9%) e bolsa de extensão (8%).  

As Políticas de Atendimento aos Discentes (serviço médico, odontológico, nutricional, 

psicossocial, psicopedagógico) nos Campi são consideradas insuficientes para 75% dos 

respondentes, e para os critérios de avaliação socioeconômica para concessão de 

bolsas/auxílio da UFSJ, 40% avaliaram como insuficientes. Quanto aos serviços prestados 

pelos profissionais da Coordenadoria dos cursos e os horários de funcionamento, é 

considerado excelente por 42%, e os dos professores e a disponibilidade para atendimento 

individual por 43% dos discentes. São considerados suficientes, o Sistema de Registro 

Questão E MB S I Resultado 

As ações que visam à transparência na gestão da UFSJ: 5 21 43 32 Suficiente 
O acesso da comunidade externa às informações da UFSJ 
sobre os cursos de graduação e pós-graduação, as formas 
de ingresso, os projetos/programas de extensão e 
pesquisa: 

7 26 41 26 Suficiente 

O Website da UFSJ como canal de comunicação para 
divulgar as informações institucionais e acadêmicas: 

9 27 39 25 Suficiente 

O Jornal da UFSJ como canal de comunicação para 
divulgar as atividades institucionais e acadêmicas: 

6 22 38 33 Suficiente 

As formas de comunicação/informação visual (murais, 
fôlderes, cartazes, etc.) para divulgar as atividades 
institucionais e acadêmicas da UFSJ no Campus onde 
você estuda: 

7 23 41 30 Suficiente 

A TV da UFSJ (disponível em www.youtube.com/tvufsj): 11 25 37 27 Suficiente 
O acesso à comunicação externa e interna pela telefonia: 5 19 42 35 Suficiente 
O acesso à comunicação externa e interna via e-mail: 5 22 46 27 Suficiente 
O acesso à internet via wireless dentro do Campus da 
UFSJ onde estuda: 

2 6 18 74 Insuficiente 

E= Excelente; MB= Muito bom; S= Suficiente; I= Insuficiente 
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Acadêmico (CONTAC), quanto aos aspectos organização, informatização e diversificação 

de documentos disponibilizados (44%), os serviços prestados pelos profissionais da Divisão 

de Controle e Acompanhamento Acadêmico (DICON) e os horários de funcionamento nos 

Campi (47%) e os serviços prestados pelos profissionais do(s) departamento(s) e os 

horários de funcionamento por (48%). As Políticas de Atendimento aos Discentes (serviço 

médico, odontológico, nutricional, psicossocial, psicopedagógico) nos Campi são 

considerados insuficientes para 75%, e os critérios de avaliação socioeconômica para 

concessão de bolsas/auxílio da UFSJ também com 40% dos respondentes – Quadro 33. 

Quadro 33: Resultados dos discentes de graduação relativos à política de atendimento aos discentes 

Fonte: Pesquisa de Autoavaliação – Questionário de Discentes de Graduação Presencial (2015). 

Nos espaços disponíveis para comentários dos discentes que responderam à 

pesquisa, foram selecionadas palavras-chave de acordo com a Tabela 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão E MB S I Resultado 

Políticas de Atendimento aos Discentes (serviço médico, 
odontológico, nutricional, psicossocial, psicopedagógico) 
no Campus da UFSJ onde estuda: 

3 6 16 75 Insuficiente 

Os critérios de avaliação socioeconômica para concessão 
de bolsas/auxílio da UFSJ: 

4 19 37 40 Insuficiente 

O Sistema de Registro Acadêmico (CONTAC), quanto aos 
aspectos organização, informatização e diversificação de 
documentos disponibilizados: 

8 26 44 22 Suficiente 

Os serviços prestados pelos profissionais da Divisão de 
Controle e Acompanhamento Acadêmico (DICON) e os 
horários de funcionamento no Campus onde você estuda 
são: 

8 26 47 20 Suficiente 

Os serviços prestados pelos profissionais da 
Coordenadoria do seu curso e os horários de 
funcionamento: 

13 29 41 17 Excelente 

Os serviços prestados pelos profissionais do(s) 
departamento(s) e os horários de funcionamento: 

8 30 48 13 Suficiente 

Os serviços prestados pelos professores e a 
disponibilidade para atendimento individual aos alunos: 

12 31 36 20 Excelente 

E= Excelente; MB= Muito bom; S= Suficiente; I= Insuficiente 
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Tabela 7: Percentual de termos utilizados pelos discentes respondentes nos espaços disponíveis 
para comentários 

Termos Nº de citações Percentual (%) 

Políticas institucionais 5 4 

Acesso a periódicos 1 1 

Atividades esportivas 2 2 

Comunicação com a sociedade 7 5 

Convivência institucional 2 2 

Coordenadoria/Colegiados de curso 3 2 

Cultura de inclusão 2 2 

Curso de línguas 2 2 

Eventos científicos 1 1 

Iniciação Científica/Estágio/Extensão 14 11 

Intercâmbio/Ciências sem Fronteira 4 3 

Órgãos colegiados 1 1 

Primeiros-socorros 1 1 

Processo ensino-aprendizagem 39 30 

Questionário tamanho/tipo de questões 38 30 

Transferência Interna 6 5 

Fonte: Pesquisa de Autoavaliação – Questionário de Discentes de Graduação Presencial (2015). 

Os termos que mais apareceram estão relacionados com o processo de ensino-

aprendizagem (30%) no que diz respeito à avaliação dos professores, didática, comunicação 

e avaliação e também com 30% de comentários sobre o questionário, geralmente sobre o 

número excessivo de questões e a dificuldade de interpretação destas – Figura 10. 

Figura 10: Percentual de termos utilizados pelos discentes respondentes nos espaços disponíveis 
para comentários 

Fonte: Pesquisa de Autoavaliação – Questionário de Discentes de Graduação Presencial (2015). 
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3.4.13.4 – Discentes da Educação a Distância 

Em relação ao ambiente virtual de aprendizagem (Quadro 34), 77% dos 

respondentes consideram excelente a articulação dos discentes com docentes, tutores, 

colegas, coordenadores de cursos e disciplinas, o que favorece a interatividade; e 67% 

indicam que ele permite ao discente resolver, com rapidez, questões referentes ao material 

didático e seus conteúdos. Dos respondentes, 76% consideram excelente o planejamento 

antecipado dos momentos presenciais, os horários de tutoria presencial e de tutoria a 

distância, e 73% dos discentes são informados desde o início do curso sobre o sistema de 

orientação e acompanhamento do discente, nomes, horários, formas e números para 

contato com docentes, tutores, pessoal de apoio, locais, datas de provas e datas limite para 

as diferentes atividades. 

Quadro 34: Resultados sobre o ambiente virtual e momentos presenciais 

Fonte: Pesquisa de Autoavaliação – Questionário de Discentes de Graduação a Distância (2015). 

Para os discentes respondentes, são adequados o modelo de tutoria (67%) e a 

quantidade de discentes atendida pelo tutor (60%). Em relação às informações do curso 

sobre o sistema de orientação e acompanhamento do discente, nomes, horários, formas e 

números para contato com docentes, tutores, pessoal de apoio, locais, datas de provas e 

datas limite para as diferentes atividades, 73% consideram excelentes as ações da UFSJ. 

Também são consideradas excelentes a flexibilidade no atendimento ao discente, 

oferecendo horários ampliados para o atendimento tutorial por 70% e as respostas rápidas 

às suas dúvidas, incentivos e orientação quanto ao progresso nos estudos por 60% dos 

discentes – Quadro 35. O número de docentes/hora disponíveis para os atendimentos 

requeridos pelos discentes é adequado para 54% dos respondentes. 

 

 

 

 

 

Questão S QS AV N Resultado 

O ambiente virtual de aprendizagem articula o 
discente com docentes, tutores, colegas, coordenadores de 

cursos e disciplinas, favorecendo a interatividade? 
39 38 21 2 Excelente 

O ambiente virtual de aprendizagem permite ao 
discente resolver, com rapidez, questões referentes ao 

material didático e seus conteúdos? 
27 40 29 4 Excelente 

Os momentos presenciais, os horários de tutoria 
presencial e de tutoria a distância são planejados para o 

curso e informados aos discentes com antecedência? 
48 28 17 7 Excelente 

S= Sempre; QS= Quase sempre; AV=às vezes; N=Nunca 
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Quadro 35: Resultados dos discentes de EAD sobre as informações sobre os cursos e atendimentos 
aos discentes 

Fonte: Pesquisa de Autoavaliação – Questionário de Discentes de Graduação a Distância (2015). 

O Quadro 36 mostra os dados obtidos sobre as avaliações de tutores, professores, 

coordenação e serviços de EAD da UFSJ. A atuação do(s) tutor(es) em relação ao 

conhecimento dos conteúdos das disciplinas para esclarecimento de dúvidas, capacitação 

profissional e disponibilidade é considerado excelente para 59% dos respondentes. Para o 

desempenho dos docentes em suas tarefas em termos de qualidade do ensino e de 

organização, 53% consideram excelente. Na atuação da Coordenação do seu curso em 

relação às suas atribuições, disponibilidade, coerência, bom senso e transparência na 

gestão, 51% consideram excelente e 53% também consideram excelente os serviços 

oferecidos pelos profissionais da Educação a Distância da UFSJ. 

Quadro 36: Resultados dos discentes de EAD sobre as avaliações de tutores, professores, 
coordenação de cursos e serviços relativos a EAD na UFSJ 

Fonte: Pesquisa de Autoavaliação – Questionário de Discentes de Graduação a Distância (2015). 

Para 49% dos discentes respondentes, a(s) disciplina(s) proporciona(m) a 

oportunidade de desenvolver projetos compartilhados de maneira excelente. Elas cobrem de 

forma sistemática e organizada o conteúdo para cada área do conhecimento, com 

atualização permanente para 69% dos discentes e prevê um módulo introdutório que leva ao 

Questão S QS AV N Resultado 

Os discentes são informados desde o início do curso sobre 
o sistema de orientação e acompanhamento do discente, 
nomes, horários, formas e números para contato com 
docentes, tutores, pessoal de apoio, locais, datas de provas 
e datas limite para as diferentes atividades? 

47 26 20 6 Excelente 

É assegurada a flexibilidade no atendimento ao discente, 
oferecendo horários ampliados para o atendimento tutorial? 

37 33 22 8 Excelente 

Os discentes recebem respostas rápidas às suas dúvidas, 
incentivos e orientação quanto ao progresso nos estudos? 

24 36 32 8 Excelente 

S= Sempre; QS= Quase sempre; AV=às vezes; N=Nunca 

Questão S QS AV N Resultado 

Como você avalia a atuação do(s) tutor(es) do seu 
curso em relação ao conhecimento dos conteúdos das 

disciplinas para esclarecimento de dúvidas, capacitação 
profissional e disponibilidade: 

26 33 27 14 Excelente 

Como você avalia os docentes no desempenho de 
suas tarefas em termos de qualidade do ensino e de 

organização? 
17 36 33 14 Excelente 

Como você avalia a atuação da Coordenação do 
seu curso em relação às suas atribuições, disponibilidade, 

coerência, bom senso e transparência na gestão? 
16 35 31 18 Excelente 

Os serviços oferecidos pelos profissionais da 
Coordenadoria/secretaria do seu curso e os horários de 

funcionamento são: 
13 38 36 14 Excelente 

E= Excelente; MB= Muito bom; S= Suficiente; I= Insuficiente 
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domínio de conhecimentos e habilidades básicos, referentes à tecnologia utilizada para 73% 

dos discentes com excelência, como mostrado no Quadro 37. 

Quadro 37: Resultados dos discentes sobre disciplinas e conteúdo dos cursos em EAD da UFSJ 

Fonte: Pesquisa de Autoavaliação – Questionário de Discentes de Graduação a Distância (2015). 

A disposição de esquemas alternativos para atender aos discentes com deficiência é 

considerado excelente para 45% dos discentes respondentes. 

Os cursos são estruturados em linguagem dialógica, de modo a promover 

autonomia, desenvolvendo sua capacidade para aprender e controlar o próprio 

desenvolvimento é o que consideram 67% dos respondentes. Sendo que 74% consideram 

excelente o detalhamento de competências cognitivas, habilidades e atitudes que o discente 

deve alcançar ao fim de cada unidade, módulo, disciplina, oferecendo-lhe oportunidades 

sistemáticas de autoavaliação. Dos respondentes, 84% consideram excelente a indicação 

de bibliografia e sites complementares, incentivando o aprofundamento e complementação 

da aprendizagem, e 74% também concordam na excelência do padrão de qualidade no 

atendimento aos discentes pelos tutores e demais profissionais do polo. 

O espaço para representação de discentes, em órgãos colegiados de decisão, de 

modo a receber feedback e aperfeiçoar os processos acadêmicos é considerado excelente 

para 54% dos respondentes. 

Questões S QS AV N Resultado 

A(s) disciplina(s) proporciona(m) aos discentes a 
oportunidade de desenvolver projetos compartilhados? 

20 29 42 9 Excelente 

Cobre de forma sistemática e organizada o conteúdo para 
cada área do conhecimento, com atualização permanente: 

32 37 26 5 Excelente 

Prevê um módulo introdutório que leve ao domínio de 
conhecimentos e habilidades básicos, referentes à 
tecnologia utilizada: 

38 35 21 6 Excelente 

Dispõe de esquemas alternativos para atender aos 
discentes com deficiência: 

18 27 29 26 Excelente 

É estruturado em linguagem dialógica, de modo a 
promover autonomia do discente desenvolvendo sua 
capacidade para aprender e controlar o próprio 
desenvolvimento: 

32 35 27 6 Excelente 

Detalha que competências cognitivas, habilidades e 
atitudes que o discente deverá alcançar ao fim de cada 
unidade, módulo, disciplina, oferecendo-lhe oportunidades 
sistemáticas de autoavaliação: 

41 33 20 6 Excelente 

Indica bibliografia e sites complementares, de maneira a 
incentivar o aprofundamento e complementação da 
aprendizagem: 

62 22 13 2 Excelente 

É assegurado o padrão de qualidade no atendimento aos 
discentes pelos tutores e demais profissionais do polo? 

40 34 22 4 Excelente 

S= Sempre; QS= Quase sempre; AV=às vezes; N=Nunca 



Relatório de Autoavaliação Institucional 2014 – UFSJ 

Comissão Própria de Avaliação – CPA/UFSJ 2014-2016   139 

Questões sobre avaliação dos discentes de EAD são mostrados no Quadro 38. Para 

87% dos respondentes é assegurada a avaliação presencial da aprendizagem e as 

avaliações estão articuladas a mecanismos que promovem o permanente acompanhamento 

dos discentes, no intuito de identificar eventuais dificuldades na aprendizagem e saná-las 

ainda durante o processo de ensino-aprendizagem para 60% dos discentes respondentes. 

Quadro 38: Resultados sobre avaliações dos Discentes de EAD da UFSJ 

Fonte: Pesquisa de Autoavaliação – Questionário de Discentes de Graduação a Distância (2015). 

A partir da realidade institucional e analisando os dados obtidos por meio da 

pesquisa realizada pela CPA, pode-se perceber, de uma maneira geral, os seguintes pontos 

positivos: a expansão da UFSJ no oferecimento de vagas para os cursos de graduação 

presencial e a distância; o desenvolvimento do PPC; o oferecimento das atividades de 

práticas profissionais e ou acadêmicas propostas no PPC; estrutura curricular dos cursos 

em que atua em relação às expectativas de formação acadêmica/profissional; políticas para 

distribuição de vagas para monitores e o programa de monitoria especial concedido aos 

discentes com deficiências; os programas de bolsas para discentes de graduação e a 

relação ao incentivo à participação de estudantes em projetos com docentes; a participação 

dos docentes de seu centro/departamento em eventos nacionais e internacionais; a 

avaliação das políticas de apoio ao desenvolvimento artístico cultural, as contribuições das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas pela UFSJ para as regiões de sua 

abrangência e para os programas da UFSJ de intercâmbio internacional.  

Como pontos suficientes, podem-se destacar o processo de ensino-aprendizagem e 

as novas tecnologias existentes na UFSJ para o processo ensino-aprendizagem; correlação 

das unidades curriculares do(s) curso(s) de graduação com o(s) estágio(s); os critérios da 

UFSJ para seleção de bolsistas de Iniciação Científica; os canais de comunicação da UFSJ 

com o público interno e externo; as diversas formas de divulgação das informações 

acadêmicas e institucionais.  

Para os pontos insatisfatórios, destacam-se as ações da UFSJ para superar as 

dificuldades detectadas no processo de ensino-aprendizagem; a relação entre a graduação 

e a pós-graduação e os programas de bolsas para discentes de pós-graduação; o grau de 

articulação das pesquisas desenvolvidas pela UFSJ com a demanda regional; os meios de 

Questões S QS AV N Resultado 

É assegurada a avaliação presencial da 
aprendizagem? 

73 14 12 1 Excelente 

As avaliações estão articuladas a mecanismos que 
promovam o permanente acompanhamento dos 
discentes, no intuito de identificar eventuais 
dificuldades na aprendizagem e saná-las ainda 
durante o processo de ensino-aprendizagem? 

29 31 28 12 Excelente 

S= Sempre; QS= Quase sempre; AV=às vezes; N=Nunca 
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divulgação dos trabalhos e produções dos docentes e os programas de apoio aos discentes 

para participação/realização de eventos (congressos, seminários, palestras, viagens de 

estudo e visitas técnicas); os serviços prestados pela ouvidoria e as Políticas de 

Atendimento aos Discentes (serviço médico, odontológico, nutricional, psicossocial, 

psicopedagógico) nos campi da UFSJ. 
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4.4 – Eixo 4 – Políticas de Gestão 

O Eixo “Políticas de Gestão” tem como foco a verificação do desenvolvimento das 

políticas de pessoal e da organização e gestão da Instituição. Abrange, ainda, elementos do 

planejamento e da sustentabilidade financeira da UFSJ para garantir o seu pleno 

desenvolvimento de forma sustentável. 

Contempla três dimensões do SINAES: 

- 5. Políticas de Pessoal; 

- 6. Organização e Gestão da Instituição; 

- 10. Sustentabilidade Financeira. 

No âmbito da Gestão de Pessoas, têm-se as seguintes políticas: 

a) Desenvolver programas de qualificação e de capacitação continuada para os servidores 

técnico-administrativos e docentes, buscando a prestação de serviços de qualidade, no 

cumprimento dos objetivos institucionais, o desenvolvimento das potencialidades dos 

servidores e sua realização profissional como cidadãos; 

b) Desenvolver ações de promoção à saúde e à segurança no trabalho dos servidores e 

funcionários terceirizados, buscando o oferecimento de um melhor nível de qualidade de 

vida no trabalho; 

c) Desenvolver ações de assistência social, minimizando as dificuldades no processo de 

interação social dos servidores da UFSJ. 

Entre os objetivos propostos, está o de criar condições para o crescimento pessoal e 

profissional dos servidores, proporcionando oportunidades de conhecimento, 

desenvolvimento de habilidades e de competências, em compromisso com a Instituição e 

com a sociedade. Além do aprimoramento de programas de gestão de pessoas e 

administração do processo de trabalho, buscando o atendimento das necessidades 

institucionais.  

De acordo com o PDI, no âmbito da Gestão de Pessoas, foram traçadas 9 (nove) 

metas, das quais podem-se destacar: 

a) Elaboração e implementação do Programa de Dimensionamento das Necessidades 

Institucionais, com definição de modelo de alocação de vagas, previsto no Plano de 

Desenvolvimento dos Integrantes do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos 

em Educação da UFSJ; 
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b) Ampliação da estrutura organizacional da PROGP, com a criação dos seguintes setores:  

- Setor de Legislação, Direitos e Benefícios, ligado à Divisão de Administração de 

Pessoal; 

- Setor de Saúde e Segurança no Trabalho, ligado à Divisão de Desenvolvimento de 

Pessoas; 

c) Implementação do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e do Programa 

de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), melhorando as condições de saúde e 

segurança no Trabalho; 

d) Ampliação do quadro de servidores, em aproximadamente 600 (seiscentos) técnicos-

administrativos, a fim de atender às necessidades institucionais; 

e) Reestruturação dos programas de saúde e assistência social da UFSJ, ampliando as 

ações desenvolvidas e atendendo a um maior número de servidores; 

f) Ampliação e melhoria da estrutura física do serviço médico da UFSJ, com a implantação 

do Sistema de Assistência à Saúde do Servidor, reforma de espaços e colaboração técnica 

com outras Instituições Públicas Federais; 

g) Fomento do Programa Anual de Incentivo à Qualificação dos Servidores. 

4.4.1 – Política de formação e capacitação docente. 

No PDI, no âmbito da política de formação e capacitação do corpo docente, tem-se 

como objetivo traçado, o de melhorar a qualidade do trabalho institucional, por meio da 

valorização, capacitação e qualificação dos docentes, de forma a obter como resultados: 

- 100% dos servidores Docentes capacitados para atuarem nas áreas administrativas 

e/ou pedagógicas; 

- 85% dos docentes com doutorado (ou doutorado em andamento); 

- 100% dos servidores participando de programas e projetos de melhoria da 

qualidade de vida; 

- Todos os servidores trabalhando em espaços adequados e equipamentos 

suficientes para o desenvolvimento de suas atividades. 

No âmbito da Gestão de Pessoas, de acordo com o PDI, destaca-se a política de 

desenvolvimento de programas de qualificação e de capacitação continuada para os 

servidores técnico-administrativos e docentes, buscando a prestação de serviços de 

qualidade, no cumprimento dos objetivos institucionais, o desenvolvimento das 

potencialidades dos servidores e sua realização profissional como cidadãos. 
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Dessa forma, entre os objetivos propostos, está o de criar condições para o 

crescimento pessoal e profissional dos servidores, proporcionando oportunidades de 

conhecimento, desenvolvimento de habilidades e de competências, em compromisso com a 

instituição e com a sociedade. Além de aprimorar programas de gestão de pessoas e 

administração do processo de trabalho, buscando o atendimento das necessidades 

institucionais.  

A qualificação do corpo docente é matéria regulamentada pela Resolução 057, de 1º 

de dezembro de 2011, do CONEP da UFSJ. Uma nova resolução está em discussão no 

mesmo Conselho.  

Em relação ao objetivo de melhorar a qualidade do trabalho institucional através da 

valorização, capacitação e qualificação dos servidores docentes e técnicos administrativos, 

a PROEN deu continuidade, em 2014, ao treinamento com os coordenadores de curso e 

secretários para atuarem na área administrativa. Ainda em 2014, em conjunto com a 

PROGP, foram desenvolvidos treinamentos com os chefes e secretários de departamentos. 

A Congregação também foi um importante espaço para a atualização administrativa 

dos chefes de departamento e coordenadores de curso, bem como, para a construção 

coletiva de propostas de resoluções. 

Em relação à capacitação e qualificação dos seus docentes, em 2009, a UFSJ 

contava com 10 (dez) docentes que concluíram apenas a graduação, 11 (onze) a 

especialização, 65 (sessenta e cinco) o mestrado e 396 (trezentos e noventa e seis) 

docentes o doutorado.  No ano de 2015, a UFSJ conta com 13 (treze) docentes que 

concluíram apenas a graduação, 15 (quinze) a especialização, 95 (noventa e cinco) o 

mestrado e 465 (quatrocentos e sessenta e cinco) o doutorado. 

Dessa forma, percebe-se a evolução da capacitação e qualificação do corpo docente 

da UFSJ nos últimos anos, conforme se verifica no Quadro 39 e na Figura 11: 

Quadro 39: Qualificação dos Docentes na UFSJ 

Ano 
Titulação 

Graduação Especialização Mestrado Doutorado 
2009 10 11 65 396 
2010 13 15 95 465 
2011 14 18 101 487 
2012 14 16 107 505 
2013 16 15 138 534 
2014 18 23 171 548 
2015* 21 26 173 555 

*base no mês de Fevereiro. 
Fonte: PROGP (2015). 
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Figura 11: Evolução da qualificação dos docentes na UFSJ 

Fonte: PROGP (2015). 

Foi criado o Plano Institucional de Formação de Quadro Docente (PLANFOR), que 

procura articular as metas de formação com as metas de crescimento da pesquisa e da pós-

graduação. Esse plano foi elaborado em concordância com as demandas apresentadas 

pelas Unidades Acadêmicas da UFSJ, encaminhadas à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

graduação. Essas demandas foram sistematizadas para atender às normas do Programa 

PRODOUTORAL da Capes e aos interesses da UFSJ, bem como ao seu compromisso com 

o desenvolvimento de sua região de abrangência, em sua missão de produzir e difundir 

conhecimentos, articulando ensino, pesquisa e extensão.  

O PRODOUTORAL foi reformulado em 2013, o que demandou a elaboração de um 

novo Plano de Qualificação Docente da UFSJ, para o período de 2014 a 2018, com metas 

pré-estabelecidas e um sistema integrado de acompanhamento. Para tanto, foi solicitado 

aos departamentos/diretor de campus o envio, à PROPE, do Plano Acadêmico. As principais 

alterações na norma do PRODOUTORAL foram: exclusão da distância mínima de 500 

(quinhentos) km entre a cidade da instituição de origem e a da instituição de destino, e a 

concessão da bolsa e do auxílio moradia pelo prazo máximo de 12 (doze) meses, podendo 

ser renovados anualmente até atingir o limite de 36 (trinta e seis) meses. 

Lamentavelmente, para o ano de 2014, a CAPES não concedeu bolsas de doutorado 

à UFSJ, em razão da limitação orçamentária. Esse fator apresenta a principal dificuldade 

para a manutenção dos docentes nos cursos de pós-graduação. 

Segundo o PDI, por meio do Plano de Qualificação Docente, a UFSJ pretende: 

a) Fortalecer os cursos de graduação, ampliando a integração com a pós-graduação; 



Relatório de Autoavaliação Institucional 2014 – UFSJ 

 

Comissão Própria de Avaliação – CPA/UFSJ 2014-2016   145 

b) Formar quadros docentes qualificados para o sistema de Ensino Superior. Essa 

ação impactará também o Ensino Fundamental e Médio, por oferecer aos seus docentes a 

possibilidade de se qualificarem por meio da criação de programas de pós-graduação nas 

áreas vinculadas às licenciaturas; 

c) Fortalecer e institucionalizar a pesquisa por meio da  formação de docentes 

qualificados, capazes de assegurar melhores resultados no processo de avaliação da 

Capes, permitindo a consolidação dos programas existentes;  

d) Possibilitar o crescimento da pós-graduação na UFSJ, minimizando assimetrias 

entre as diversas áreas do conhecimento, o que impactaria direta e fortemente os cursos de 

graduação da universidade que ainda não estão integrados com a pós-graduação;  

e) Oferecer atendimento às demandas por pós-graduação e, portanto, de formação 

de quadros profissionais para a região, o Estado e o País, tanto no que se refere à 

capacitação docente para a área das licenciaturas, como para outras áreas profissionais de 

atuação. 

4.4.2 – Política de formação e capacitação do corpo técnico-administrativo. 

De acordo com o PDI, é necessário que a UFSJ aumente o seu número de técnicos-

administrativos para atuar tanto na área administrativa, como no Ensino, Pesquisa e 

Extensão. Tal medida contribuirá para a consolidação da expansão, iniciada em 2007, e 

para novos movimentos de crescimento. 

A fim de garantir que novos concursos e contratações sejam realizados nas áreas 

consideradas prioritárias, é necessária a implementação de um programa de qualificação e 

capacitação e, sobretudo, o dimensionamento do pessoal técnico-administrativo da UFSJ.  

No PDI, no âmbito da política de formação e capacitação do corpo técnico-

administrativo, tem-se como um objetivo traçado a melhoria da qualidade do trabalho 

institucional, por meio da valorização, capacitação e qualificação dos servidores técnico-

administrativos. Desta forma, procura-se obter os seguintes resultados:  

- 100% dos servidores técnico-administrativos capacitados para atuarem nas áreas 

administrativas e/ou pedagógicas; 

- 70% dos técnicos-administrativos pós-graduados; 

- 100% dos servidores participando de programas e projetos de melhoria da qualidade 

de vida; 

- Todos os servidores trabalhando em espaços adequados e equipamentos suficientes 

para o desenvolvimento de suas atividades. 
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A UFSJ conta com o Programa de Capacitação, que compreende a capacitação, nas 

suas mais diversas formas, correspondente à natureza das atividades do serviço público na 

área da educação, às exigências dos cargos e ambientes da carreira, incluindo a educação 

formal. O objetivo principal deste programa é a capacitação de forma continuada e de 

acordo com as necessidades institucionais, proporcionando aos servidores as condições 

necessárias ao cumprimento de seu papel profissional e os requisitos necessários ao seu 

pleno desenvolvimento na carreira. 

Dessa forma, visando atender à necessidade de desenvolvimento profissional do 

servidor técnico-administrativo e dos serviços, de acordo com cada ambiente organizacional, 

a PROGP tem implementado cursos de capacitação, dentro da visão do novo Plano de 

Carreiras e do Plano de Desenvolvimento Institucional, a fim de atender as demandas do 

servidor e as necessidades da Instituição.  

A programação das atividades é precedida de um levantamento junto aos setores e 

departamentos, com a participação das chefias e dos servidores. O acesso aos cursos 

segue o seguinte critério e ordem de prioridade: servidores do quadro, outros servidores 

com vínculo com a UFSJ, dependentes desses servidores e comunidade em geral.  

No que diz respeito à qualificação dos servidores, a PROGP, além de dar 

continuidade às ações e programas que já vêm sendo oferecidos, como o Programa de 

Complementação de Estudos, vem buscando parcerias junto a outros órgãos e instituições 

de ensino com o objetivo de também oferecer aos servidores, cursos de graduação e pós-

graduação. Nas ações de capacitação e qualificação, a PROGP tem encontrado suporte no 

Núcleo de Educação a Distância – NEAD. 

A UFSJ instituiu através da Resolução 014 / 2009, modificada pela Resolução 14, de 

25 de novembro de 2014, o Programa de Incentivo à Formação dos Servidores – PROSER, 

oferecendo auxílio à realização dos cursos de graduação e pós-graduação, no qual são 

beneficiados os docentes e técnicos-administrativos. 

O PROSER iniciou-se em 2010 oferecendo bolsas de auxílio para servidores 

docentes e técnico-administrativos, através de edital de concorrência. A PROGP, através do 

Setor de Acompanhamento e Desenvolvimento de Pessoas, faz publicar 04 (quatro) editais 

por ano para atender a demanda dos seus servidores.  

Em relação ao objetivo de melhorar a qualidade do trabalho institucional, por meio da 

valorização, capacitação e qualificação dos servidores docentes e técnico-administrativos, a 

PROEN deu continuidade, em 2014, ao treinamento com os coordenadores de curso e 

secretários para atuarem na área administrativa. Em 2014, em conjunto com a PROGP, 
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foram desenvolvidos treinamentos com os chefes e secretários de departamentos. A 

Congregação também foi um importante espaço para a atualização administrativa dos 

chefes de departamento e coordenadores de curso, bem como para a construção coletiva 

de propostas de resoluções. 

A UFSJ tem investido significativamente na capacitação e qualificação dos seus 

técnicos administrativos. Em 2010, contava com 117 (cento e dezessete) técnicos-

administrativos que concluíram apenas o Ensino Médio, 118 (cento e dezoito) a graduação, 

126 (cento e vinte e seis) a especialização, 15 (quinze) o mestrado e nenhum o doutorado. 

No ano de 2015, a UFSJ conta com 99 (noventa e nove) técnicos-administrativos que 

concluíram apenas o Ensino Médio, 124 (cento e vinte e quatro) a Graduação, 226 

(duzentos e vinte seis) a especialização, 65 (sessenta e cinco) o mestrado e 2 (dois) o 

doutorado. 

Nesse sentido, é possível perceber a evolução da capacitação e qualificação do 

corpo técnico-administrativo, nos últimos anos, conforme demonstrado no Quadro 40 e na 

Figura 12 a seguir. 

Quadro 40: Qualificação dos técnicos-administrativos da UFSJ 

Ano 
Titulação 

Ensino Médio Graduação Especialização Mestrado Doutorado 
2010 117 118 126 15 0 
2011 108 95 170 20 1 
2012 95 68 209 32 1 
2013 92 87 211 49 2 
2014 99 124 226 65 2 

Fonte: PROGP (2015). 

Figura 12: Evolução da qualificação de técnicos-administrativos 

Fonte: PROGP (2015). 
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4.4.3 – Gestão institucional. 

Em relação à Dimensão 6 do SINAES, a estrutura administrativa da UFSJ 

consubstancia-se em Conselhos Superiores, Reitoria, Pró-Reitorias, Centros, 

Departamentos, Coordenadorias, Órgãos, Divisões e Setores. Esta disposição do 

organograma institucional da UFSJ se configura como estrutura imprescindível para que 

sejam plenamente garantidas sua missão e a consecução de seus fins, proporcionando uma 

gestão eficiente e eficaz, além da prestação de serviços de qualidade e compatíveis com as 

demandas de seus usuários e colaboradores (internos ou externos). 

Nos últimos anos, a Instituição vivenciou uma importante fase de expansão na 

infraestrutura física e acadêmica, com ampliação de oferta de cursos de graduação e pós-

graduação, bem como, ampliação da oferta de vagas para discentes e aumento do seu 

quadro de pessoal (técnicos-administrativos em educação e docentes). 

A estrutura organizacional da UFSJ, hoje, conta com 6 (seis) unidades educacionais 

regionalizadas – Campus Centro-Oeste Dona Lindu, Campus Alto Paraopeba, Campus Sete 

Lagoas, Campus Santo Antônio, Campus Dom Bosco e Campus Tancredo Neves, em que 

são realizadas as funções de ensino, pesquisa, extensão universitária e vida comunitária. O 

Campus Centro-Oeste Dona Lindu é, também, uma unidade acadêmica vinculada à Reitoria. 

O PDI propõe a implementação de estudos visando à criação de um novo modelo de 

estrutura acadêmica, a fim de que a atual estrutura administrativa seja adequada ao 

crescimento da UFSJ. 

Ainda sobre a Dimensão 6, é importante ressaltar que a UFSJ vem implantando, 

desde o início do ano de 2014, sistemas informatizados de gestão e integração de 

informação, tecnologia incorporada por meio de parceria firmada com a Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, com previsão de total implantação no quinquênio 

proposto no PDI. 

Com a expansão da UFSJ a municípios de diferentes regiões de Minas Gerais, a 

Assessoria de Comunicação – ASCOM tornou-se uma das unidades-chave no 

desenvolvimento de políticas de comunicação necessárias à Gestão da Instituição. 

Já foi implantada, em 2014, a TV UFSJ com produção contínua e periódica exibida 

na internet. Dentro de pouco tempo, as matérias serão também exibidas em uma TV pública 

local (quatro minutos/dia). As transmissões de forma aberta da TV e também da Rádio 

Universitária – ainda a ser implantada – dependem de concessão. Os processos estão em 

análise e aguardam a autorização e a liberação de sinal junto ao Ministério da Educação. 

Alguns equipamentos da Rádio Universitária já foram comprados. 
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A comunicação impressa é veiculada através d’O Jornal Mural. Já está em fase de 

desenvolvimento a criação do Newsletter da UFSJ, que servirá como um boletim de notícias 

para suprir a ausência do jornal impresso. 

A UFSJ ainda conta com conselhos deliberativos, integrantes de sua estrutura 

organizacional. São eles:  

- Conselho Universitário (CONSU), como colegiado superior, com funções normativa, 

consultiva e deliberativa; 

- Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEP), como colegiado superior de 

coordenação e supervisão das atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

- Conselho Diretor (CONDI), como colegiado superior fiscalizador, normativo, deliberativo e 

consultivo em matéria administrativa e de natureza econômico-financeira. 

A administração superior da UFSJ é dividida em Pró-Reitorias subordinadas à 

Reitoria, sendo que a cada uma delas, reúne-se em subordinação, um conjunto de divisões 

e setores que atuam na gestão institucional através de descentralização das atividades de 

cunho administrativo. 

Com a expansão da UFSJ no quinquênio 2008-2013, a instituição vem, desde 2014, 

implantando ações gerenciais de consolidação de sua estrutura, garantindo-se como uma 

Universidade de porte médio no cenário das IFES. Ressalte-se, ainda, a edição da 

Resolução/COSNU nº 002/2015, publicada no dia 3 de março de 2015, como parte da 

reestruturação administrativo-institucional, necessária à consolidação da expansão. 

Considerando a necessária consolidação da expansão citada anteriormente, o PDI 

estabelece a inicialização da descentralização da gestão institucional, garantindo certa 

autonomia administrativa às unidades educacionais, bem como metas institucionais de 

consolidação dos novos cursos de graduação e implantação de novos programas de pós-

graduação. 

Uma ação implementada, a partir de 2014, que merece destaque, é o 

estabelecimento de parcerias e sistemas de cooperação com empresas de fomento à 

pesquisa através do trabalho da PROPE, além da publicação de editais internos de 

incentivo, por meio de financiamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. 

Em relação ao Ensino a Distância, o NEAD-UFSJ vem envidando esforços no 

sentido de implantar novas tecnologias aos cursos oferecidos, com foco na eficácia da 

gestão, no ensino e na aprendizagem. 
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4.4.4 – Sistema de registro acadêmico. 

O sistema de registro acadêmico na UFSJ foi implantado na graduação, no ano de 

1992 e, desde então, vem sendo aprimorado para melhor atender às necessidades do 

serviço. Já o sistema de registro acadêmico da pós-graduação foi implantado anos depois, e 

do mesmo modo, sofreu algumas alterações para aperfeiçoamento e adequação às 

necessidades 

A Divisão de Acompanhamento e Controle Acadêmico (DICON) é a unidade da 

PROEN, que tem por finalidade organizar, supervisionar e executar processos de admissão, 

registro e controle acadêmico. Nesse sentido, a DICON acompanha a vida escolar dos 

discentes, desde seu ingresso na UFSJ, registrando dados e fornecendo documentos e 

serviços solicitados por discentes, ex-discentes, docentes, coordenadores de curso e 

comunidade externa, dentro dos limites de sua atuação, por meio do CONTAC – sistema de 

registro no âmbito da graduação. 

A DICON, por meio do Setor de Processamento da Graduação – SEPCE, também é 

responsável por emitir os seguintes documentos: atestado de frequência às aulas, 

declarações em geral, históricos escolares e atestados de conclusão de curso. A solicitação 

do discente pode ser realizada através do requerimento eletrônico ou em algum dos setores 

de atendimento da DICON. 

O Sistema de Controle Acadêmico de Graduação permite ao usuário, por meio de 

acesso à INTRANET, consultar notas, número de faltas, horários de aula, bem como realizar 

a inscrição periódica, consultar o Coeficiente de Rendimento – CR, solicitar serviços e 

expedição de documentos, através requerimentos eletrônicos enviados para a DICON, entre 

outras funcionalidades.  

O Sistema de Registro e Controle Acadêmico da Pós-graduação - POSGRAD, sob a 

gestão do Setor de Processamento da Pós-Graduação, é responsável pela manutenção e 

acompanhamento dos discentes da Pós-graduação da UFSJ, tanto lato quanto stricto sensu. 

É utilizado para emissão de documentos, matrícula de discentes na UFSJ, inscrição em 

disciplinas, acompanhamento e criação de novos cursos. É utilizado também para 

lançamento de professores nos programas e orientação dos discentes. 

O acesso ao POSGRAD, pelos Programas de Pós-graduação, é feito para matrícula 

de discentes, oferecimento de disciplinas e inscrição dos discentes nas disciplinas, emissão 

de relatórios e alguns documentos, que podem ser emitidos pelas secretarias dos cursos. 

Em 2014, foi realizada uma alteração para lançamento de disciplinas utilizadas como 

enriquecimento curricular. 
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Importante que se note que ambos os sistemas serão superados pela implantação 

do novo SIGAA: uma plataforma mais moderna que melhor atende às demandas advindas 

da expansão da UFSJ, que racionaliza o serviço e otimiza a utilização de recursos humanos. 

O SIGAA informatiza os procedimentos da área acadêmica através dos módulos de: 

graduação, pós-graduação (stricto e lato sensu); ensino técnico; Ensino Médio e Educação 

Infantil; submissão e controle de projetos e bolsistas de pesquisa; submissão e controle de 

ações de extensão; submissão e controle dos projetos de ensino (monitoria e inovações); 

registro e relatórios da produção acadêmica dos docentes; e, atividades de ensino a 

distância e um ambiente virtual de aprendizado, denominado “Turma Virtual”. Também 

disponibiliza portais específicos para: a Reitoria, professores, discentes, tutores de ensino a 

distância, coordenações lato sensu, stricto sensu e de graduação e comissões de avaliação 

(institucional e docente).  

É mais uma ação em fase de implantação, que a UFSJ vem transformando em 

realidade para a consolidação da expansão promovida no último quinquênio, visando, ainda, 

à modernização dos procedimentos para melhor aproveitamento dos processos de gestão. 

4.4.5 – Sustentabilidade financeira. 

A sustentabilidade financeira da UFSJ, tema relacionado à capacidade de gestão 

financeira de recursos necessários à consolidação da missão institucional, tem por 

fundamento avaliar as ações da Universidade para a consecução de suas atividades-fim, 

verificando o cumprimento das metas previstas no PDI e relacionando as ações 

institucionais aos princípios constitucionais da Administração Pública. 

No ano de 2014, conforme previsão na Lei Orçamentária Anual (Lei Federal nº 

12.952, de 20 de janeiro de 2014), o Ministério da Educação descentralizou o montante de 

R$ 256.757.179,00 (Duzentos e Cinquenta e Seis Milhões, Setecentos e Cinquenta e Sete 

Mil, Cento e Setenta e Nove Reais) para a composição do orçamento anual da UFSJ. 

Do total, R$ 106.948.546,00 (Cento e Seis Milhões, Novecentos e Quarenta e Oito 

Mil, Quinhentos e Quarenta e Seis Reais) foram alocados para a Educação Superior – 

Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão – tendo os outros R$ 

149.808.633,00 (Cento e Quarenta e Nove Milhões, Oitocentos e Oito Mil, Seiscentos e 

Trinta e Três Reais) descentralizados para o cumprimento de ações de gestão (pessoal e 

encargos sociais correspondentes, manutenção e operações especiais). 

Além da descentralização de recursos proposta pela Secretaria de Educação 

Superior (SESU), vinculada ao MEC, a complementação do orçamento da UFSJ se dá 

através da alocação por fontes de recursos disponibilizados por outros Ministérios, para 
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viabilização de programas e projetos relacionados ao desenvolvimento do ensino, da 

pesquisa, da extensão e da gestão. 

Os recursos destinados à UFSJ são provenientes da Matriz Andifes, do Plano 

Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), Incluir, Promisaes, Proext, Reuni, Programa de 

Reestruturação e Implantação e, Programa de Consolidação das IFES. 

Em pesquisa feita pela CPA, verifica-se que, em relação à sustentabilidade financeira 

da UFSJ, os respondentes avaliaram como um ponto forte da Instituição, considerando-se 

todos os segmentos participantes da pesquisa (técnicos-administrativos, docentes, 

discentes de graduação, pós-graduação e EAD). 

4.4.6 – Relação entre o planejamento financeiro (orçamento) e a gestão institucional. 

Fixado na Lei Orçamentária Anual, o orçamento da UFSJ leva em conta as despesas 

estimadas para o exercício financeiro, bem como tem descentralizadas as receitas que farão 

a cobertura dos gastos, podendo ser advindas do Tesouro Nacional, de arrecadação própria 

ou, ainda, descentralização de órgãos do Governo Federal. 

O planejamento financeiro da UFSJ é resultado da aplicação do modelo de 

distribuição de recursos previsto no Decreto nº 7.233/2010 – Matriz Andifes. Segundo esse 

modelo, os recursos alocados nessa matriz são divididos em duas vertentes: a Unidade 

Básica de Custeio, que representa 80% dos recursos, e a Qualidade e Produtividade, 

correspondente a 20% do orçamento. 

A UFSJ considera a realidade e as necessidades de cada uma de suas unidades 

(unidades administrativas, Diretoria dos Centros, Departamentos e Coordenadorias de 

Curso), possibilitando uma programação de receitas e despesas, cujo foco é as atividades-

fim e meio da Instituição, em que a atividade-fim responde pela maior parte da 

programação.  

Internamente, a Resolução/CONDI nº 005/2014 regulamenta a programação das 

despesas e distribuição dos recursos descentralizados, sendo conferida maior prioridade às 

atividades-fim (manutenção dos cursos de graduação; conservação, melhoria e ampliação 

da infraestrutura física para o ensino, pesquisa e extensão; apoio aos programas de 

monitoria, bolsas de IC, extensão, atividade; e apoio efetivo aos cursos de pós-graduação 

stricto sensu), além de garantir as despesas relativas à manutenção da Instituição 

(atividades-meio). 
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4.4.7 – Coerência entre o plano de carreira e a gestão do corpo docente. 

A carreira de docente de Ensino Superior da UFSJ é regida pela Lei nº 12.772/2012, 

complementada pela Medida Provisória nº 614/2013, normatizada pela Portaria nº 554/2013 

do Ministério da Educação. 

A seleção e contratação de docente são realizadas através de concurso público. Os 

editais são regidos pela Lei nº 6.944/2011 e internamente pela Resolução 040/2011 do 

CONSU, onde estão definidos a área e o requisito básico, levando-se em consideração o 

que rege a Lei nº 12.772/2012, complementada pela Medida Provisória nº 614/2013. Os 

editais são publicados, na íntegra, no Diário Oficial da União, no site da Universidade e 

divulgados em jornais e Instituições afins. 

Os concursos são realizados para o cargo de Professor Adjunto A, nível I, exigindo-

se como requisito básico o título de doutor, conforme Lei 12.772/2012, o que fortalece a 

demanda da Graduação e a institucionalização da pós-graduação e da pesquisa. 

A substituição de docente afastado por motivos previstos na Lei 8.745/93 é feita por 

docentes contratados por tempo determinado. A contratação se dá por meio de contrato de 

trabalho que regerá sobre a classe e a remuneração, bem como o regime de trabalho. 

Com a adesão da UFSJ aos programas REUNI e EXPANDIR do Ministério da 

Educação o número de docentes e de técnicos-administrativos teve um crescimento em 

torno de 60% entre os anos de 2009 e 2015. Em 2009, a Universidade contava com 482 

(quatrocentos e oitenta e dois) docentes e 337 (trezentos e trinta e sete) técnicos-

administrativos, já em 2015, 775 (setecentos e setenta e cinco) docentes e 540 (quinhentos 

e quarenta) técnicos-administrativos, conforme apresentado no Quadro 41 e na Figura 13, a 

seguir: 

Quadro 41: Evolução de Quantitativo de Técnicos-Administrativos e Docentes da UFSJ 

ANO DOCENTES TÉCNICOS 
2009 482 337 
2010 588 415 
2011 620 431 
2012 642 441 
2013 703 474 
2014 760 547 
2015* 775 540 

*2015 – base no mês de Fevereiro 
Fonte: PROGP (2015). 
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Figura 13: Evolução do número de Técnicos-Administrativos e Docentes 

Fonte: PROGP (2015). 

A qualificação do corpo docente é matéria regulamentada pela Resolução 057, de 1º 

de dezembro de 2011, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade 

Federal de São João del-Rei. Uma nova resolução está em discussão no mesmo Conselho.  

O docente obtém progressão por avaliação de desempenho no interstício de 24 

(vinte e quatro) meses, com base nas Portarias do Ministério da Educação nº 554, de 20 de 

junho de 2013 e nº 982, de 3 de outubro de 2013, regulamentada pela Resolução 034, de 13 

de outubro de 2014, do Conselho Universitário da UFSJ. 

4.4.8 – Coerência entre o plano de carreira e a gestão do corpo técnico-administrativo. 

A Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005, instituiu o Plano de Carreira dos 

Servidores Técnico-Administrativos das Instituições de Ensino Superior, contemplando os 

servidores ativos, aposentados e instituidores de pensão, que fizessem opção pela Lei até o 

dia 15 de março de 2005. 

O desenvolvimento do servidor na carreira, conforme a referida Lei, dar-se-á 

exclusivamente pela mudança de Nível de Capacitação e de Padrão de Vencimento, 

mediante progressão por capacitação profissional e progressão por mérito profissional. O 

desenvolvimento do servidor prevê ainda um incentivo à sua qualificação, tendo por base de 

cálculo um percentual fixado em lei, variável de acordo com o nível do cargo e com o título 

alferido, pago a quem possuir educação formal superior à exigida como requisito para o 

cargo ocupado.  
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A PROGP é o órgão da Reitoria para assuntos de gestão e desenvolvimento de 

pessoas e é responsável pela admissão e acompanhamento dos servidores.  

Com a adesão da UFSJ aos programas REUNI e EXPANDIR do Ministério da 

Educação o número de docentes e de técnicos-administrativos teve um crescimento em 

torno de 60% entre os anos de 2009 e 2015. Em 2009, a Universidade contava com 482 

(quatrocentos e oitenta e dois) docentes e 337 (trezentos e trinta e sete) técnicos-

administrativos. Já em 2015, são 775 (setecentos e setenta e cinco) docentes e 540 

(quinhentos e quarenta) técnicos-administrativos, conforme apresentado no Quadro 42 e na 

Figura 13, a seguir: 

Quadro 42: Quantitativo de Técnicos-Administrativos e Docentes da UFSJ 

Fonte: PROGP (2015). 

Figura 13: Evolução do número de Técnicos-Administrativos e Docentes 

Fonte: PROGP (2015). 

O Plano de Desenvolvimento dos Integrantes da Carreira da Universidade Federal de 

São João del-Rei (PDIC-PCCTAE) visa a atender às diretrizes instituídas pela Lei nº 11.091, 

de 12 de janeiro de 2005, pelo Decreto nº 5.825, de 29 de junho de 2006, e demais 

Resoluções da Comissão Nacional Supervisora do PCCTAE instituída pelo Ministério da 

ANO DOCENTES TÉCNICOS 
2009 482 337 
2010 588 415 
2011 620 431 
2012 642 441 
2013 703 474 
2014 760 547 
2015* 775 540 

*2015 – base em fevereiro de 2015. 
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Educação. Elaborado pela PROGP, o PDIC-PCCTAE foi aprovado pela Resolução Nº 

052/2006/CONSU, de 13 de novembro de 2006. 

Esse Plano é composto por três programas, conforme estabelece a legislação citada: 

Programa de Dimensionamento das Necessidades Institucionais de Pessoal e Modelo de 

Alocação de Vagas; Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento; e Programa de 

Avaliação de Desempenho. Dos três programas componentes desse Plano, dois já estão 

implementados na UFSJ: o Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento e o Programa de 

Avaliação de Desempenho.  

O Programa de Capacitação compreende a capacitação nas suas mais diversas 

formas, correspondentes à natureza das atividades do serviço público na área da educação, 

às exigências dos cargos e ambientes da carreira, incluindo a educação formal. O objetivo 

principal é a capacitação de forma continuada e de acordo com as necessidades 

institucionais, proporcionando aos servidores as condições ao cumprimento de seu papel 

como profissional e os requisitos necessários ao seu pleno desenvolvimento na carreira. 

Por sua vez, o Programa de Avaliação de Desempenho visa a avaliação de 

desempenho do servidor/equipe e diagnosticar suas necessidades de capacitação, 

qualificação, desenvolvimento, condições e ambiente de trabalho, com vistas a subsidiar o 

programa de desenvolvimento e capacitação, a política de gestão de pessoas e a 

qualificação dos serviços prestados à comunidade. 

É por meio da avaliação de desempenho, articulada à análise das tarefas e à revisão 

das rotinas, que as necessidades de educação e atualização dos conhecimentos serão 

identificadas, permitindo a realização e a mensuração dos objetivos institucionais.  

Por meio do Programa de Dimensionamento, objetiva-se conhecer e mensurar as 

necessidades institucionais de pessoal, estabelecendo uma matriz de alocação de cargos e 

definição dos critérios de distribuição das vagas.  

A seleção e contratação de servidor técnico-administrativo são realizadas através de 

concurso público. Os editais são regidos pela Lei 6.944/2011, publicados, na íntegra, no 

Diário Oficial da União, no site da Universidade e divulgado em jornais e Instituições. 

Com a criação do Quadro de Referência, em 2009, os cargos oriundos de vacância 

de níveis E, D e C, podem ser providos imediatamente. Já os quadros A e B, relativos, 

sobretudo, às atividades de serviços gerais, são contratados por meio de empresa de 

prestação de serviços terceirizados. 
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4.4.9 – Autoavaliação das Políticas de Gestão da UFSJ 

 

Com o objetivo de identificar as opiniões da comunidade acadêmica da UFSJ, sobre 

as Políticas de Gestão, o questionário de autoavaliação, disponibilizado entre os dias 10 de 

dezembro de 2014 a 31 de janeiro de 2015, apresentou questões específicas para cada 

segmento, conforme apresentado nos próximos itens.  

4.4.9.1 – Técnicos-Administrativos  

Na ocasião em que essa pesquisa foi feita, a UFSJ contava com 562 (quinhentos e 

sessenta e dois) técnicos-administrativos, sendo que 216 (duzentos e dezesseis) 

responderam o questionário, o que corresponde a 38,43% de participação. A margem de 

erro foi de 6,7%. 

O Quadro 43, a seguir, apresenta uma análise dos resultados referentes à 

autoavaliação aplicada ao segmento Técnico-Administrativo da Instituição. Os resultados 

foram reclassificados em 3 (três) níveis de satisfação: “Excelente”, “Suficiente” e 

“Insuficiente”. Para se chegar ao resultado, foi utilizado um algoritmo, conforme explanado 

anteriormente, descartando-se as respostas “Sem condições de responder”.  

Para o quesito Políticas de Gestão, 28 (vinte e oito) perguntas foram realizadas, 

como pode ser observado abaixo: 

Quadro 43: Políticas de Gestão na avaliação dos Técnicos-Administrativos 

Eixo 4 - Técnicos Administrativos 

Como você avalia o Plano de Carreira dos Cargos Técnicos-Administrativos em 
Educação? 

Conceito Número de Respondentes Média 

Excelente 4 2% 

Muito Bom 25 12% 

Suficiente 99 46% 

Insuficiente 77 36% 

Sem Condições de Responder 10 5% 

Resultado Suficiente 

Os critérios para a Progressão Funcional são divulgados com clareza e efetivados de 
acordo com o Plano de Carreira dos Técnicos-Administrativos em Educação? 

Conceito Número de Respondentes Média 

Sim 179 83% 

Não 36 17% 

Resultado Excelente 
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Como você avalia as políticas da UFSJ de incentivo/auxílio para a formação 
continuada/qualificação, capacitação, treinamento e valorização dos servidores 
técnico-administrativos? 

Conceito Número de Respondentes Média 

Excelente 14 7% 

Muito Bom 62 29% 

Suficiente 84 39% 

Insuficiente 47 22% 

Sem Condições de Responder 8 4% 

Resultado Suficiente 

O Plano Anual de Capacitação e Aperfeiçoamento dos Servidores da UFSJ quanto ao 
atendimento às suas necessidades: 

Conceito Número de Respondentes Média 

Excelente 6 3% 

Muito Bom 45 21% 

Suficiente 89 41% 

Insuficiente 51 24% 

Sem Condições de Responder 24 11% 

Resultado Suficiente 

Você contribui com sugestões para a elaboração do Plano Anual de Capacitação e 
Aperfeiçoamento dos Servidores da UFSJ? 

Conceito Número de Respondentes Média 

Sim 126 59% 

Não 89 41% 

Resultado Excelente 

Como você avalia o Programa de Incentivo à Formação de Servidores (PROSER), 
como incentivo à formação, desenvolvimento e aperfeiçoamento dos técnicos-
administrativos da UFSJ? 

Conceito Número de Respondentes Média 

Excelente 42 20% 

Muito Bom 78 36% 

Suficiente 44 20% 

Insuficiente 25 12% 

Sem Condições de Responder 26 12% 

Resultado Excelente 

Você realizou algum curso de capacitação promovido pela UFSJ? 

Conceito Número de Respondentes Média 

Sim 164 76% 

Não 51 24% 

Resultado Excelente 

Você realizou algum curso de capacitação e/ou qualificação, promovido pela UFSJ, 
que contribuiu para a sua progressão na carreira? 

Conceito Número de Respondentes Média 

Sim 111 52% 

Não 104 48% 

Resultado Excelente 
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Como você avalia as ações da UFSJ no que se refere à saúde do servidor (serviço 
médico, nutricional, psicológico, serviço social, odontológico, etc.) no Campus onde 
você trabalha? 

Conceito Número de Respondentes Média 

Excelente 3 1% 

Muito Bom 15 7% 

Suficiente 52 24% 

Insuficiente 116 54% 

Sem Condições de Responder 29 13% 

Resultado Insuficiente 

Você conhece o organograma e os procedimentos administrativos da UFSJ? 

Conceito Número de Respondentes Média 

Conheço Bem 24 11% 

Conheço 113 53% 

Conheço Pouco 72 33% 

Não Conheço 6 3% 

Resultado Excelente 

Como você avalia a representação dos técnicos-administrativos nos Órgãos 
Colegiados Conselho Universitário (Consu); Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão (Conep) e Conselho Diretor (Condi)? 

Conceito Número de Respondentes Média 

Excelente 5 2% 

Muito Bom 23 11% 

Suficiente 72 33% 

Insuficiente 53 25% 

Sem Condições de Responder 62 29% 

Resultado Suficiente 

Você participa ou já participou como representante dos técnicos-administrativos nos 
órgãos colegiados (Consu, Conep e Condi)? 

Conceito Número de Respondentes Média 

Sim 13 6% 

Não 202 94% 

Resultado Insuficiente 

Como você avalia o funcionamento (representatividade, critérios de indicação e 
recondução dos seus membros, realização e registro de reuniões) dos Órgãos 
Colegiados (Consu, Conep e Condi)? 

Conceito Número de Respondentes Média 

Excelente 3 1% 

Muito Bom 40 19% 

Suficiente 65 30% 

Insuficiente 27 13% 

Sem Condições de Responder 80 37% 

Resultado Suficiente 

Você participa ou já participou como representante dos técnicos-administrativos em 
alguma comissão da UFSJ? 

Conceito Número de Respondentes Média 
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Sim 67 31% 

Não 148 69% 

Resultado Insuficiente 

Como você avalia o desempenho da Comissão Interna de Supervisão de Carreira dos 
Servidores Técnico-Administrativos da UFSJ (Cispe/UFSJ)? 

Conceito Número de Respondentes Média 

Muito Bom 25 12% 

Suficiente 65 30% 

Insuficiente 24 11% 

Sem Condições de Responder 101 47% 

Resultado Suficiente 

Como você analisa a Comissão de Ética da UFSJ (Coeti), que tem como finalidade 
tratar de questões éticas atinentes ao relacionamento interpessoal entre membros da 
comunidade universitária, quanto às condições de trabalho, organização, visibilidade 
e autonomia? 

Conceito Número de Respondentes Média 

Excelente 2 1% 

Muito Bom 10 5% 

Suficiente 48 22% 

Insuficiente 20 9% 

Sem Condições de Responder 135 63% 

Resultado Suficiente 

De maneira geral, como você avalia a atuação da Reitoria e das Pró-Reitorias em 
relação às suas atribuições, disponibilidade, coerência, bom senso e transparência na 
gestão? 

Conceito Número de Respondentes Média 

Excelente 14 7% 

Muito Bom 76 35% 

Suficiente 87 40% 

Insuficiente 21 10% 

Sem Condições de Responder 17 8% 

Resultado Excelente 

A atuação da sua chefia imediata em relação às suas atribuições, disponibilidade, 
coerência, bom senso e transparência na gestão, na sua opinião, é: 

Conceito Número de Respondentes Média 

Excelente 62 29% 

Muito Bom 80 37% 

Suficiente 51 24% 

Insuficiente 20 9% 

Sem Condições de Responder 2 1% 

Resultado Excelente 

Qual o grau de sua satisfação com o relacionamento interpessoal entre os colegas de 
trabalho? 

Conceito Número de Respondentes Média 

Muito Satisfeito 95 44% 

Satisfeito 104 48% 
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Insatisfeito 8 4% 

Muito Insatisfeito 6 3% 

Sem Condições de Responder 2 1% 

Resultado Excelente 

Como você avalia a relação entre a quantidade de trabalho e o número de pessoas 
existentes no seu departamento/setor para executá-lo? 

Conceito Número de Respondentes Média 

Excelente 19 9% 

Muito Bom 30 14% 

Suficiente 77 36% 

Insuficiente 87 40% 

Sem Condições de Responder 2 1% 

Resultado Insuficiente 

O número de técnicos-administrativos é suficiente para atender satisfatoriamente a 
UFSJ em seus objetivos e funções? 

Conceito Número de Respondentes Média 

Sim 30 14% 

Não 140 65% 

Sem Condições de Responder 45 21% 

Resultado Insuficiente 

O número de docentes é suficiente para atender satisfatoriamente a UFSJ em seus 
objetivos e funções? 

Conceito Número de Respondentes Média 

Sim 38 18% 

Não 46 21% 

Sem Condições de Responder 131 61% 

Resultado Insuficiente 

Como você avalia as condições de trabalho oferecidas pela UFSJ aos servidores 
técnico-administrativos: 

Conceito Número de Respondentes Média 

Excelente 7 3% 

Muito Bom 43 20% 

Suficiente 94 44% 

Insuficiente 70 33% 

Sem Condições de Responder 1 0% 

Resultado Suficiente 

Como você avalia sua satisfação com a carreira profissional na UFSJ? 

Conceito Número de Respondentes Média 

Muito Satisfeito 29 13% 

Satisfeito 146 68% 

Insatisfeito 29 13% 

Muito Insatisfeito 5 2% 

Sem Condições de Responder 6 3% 

Resultado Excelente 
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De maneira geral, como você avalia os investimentos financeiros da UFSJ para 
melhorias no ensino, na pesquisa, na extensão e na gestão institucional? 

Conceito Número de Respondentes Média 

Excelente 13 6% 

Muito Bom 68 32% 

Suficiente 66 31% 

Insuficiente 28 13% 

Sem Condições de Responder 40 19% 

Resultado Excelente 

A distribuição de recursos orçamentários aos diversos setores da UFSJ, na sua 
opinião, é: 

Conceito Número de Respondentes Média 

Excelente 5 2% 

Muito Bom 26 12% 

Suficiente 56 26% 

Insuficiente 54 25% 

Sem Condições de Responder 74 34% 

Resultado Suficiente 

Os investimentos financeiros para melhorias no espaço físico do Campus da UFSJ 
onde você trabalha são: 

Conceito Número de Respondentes Média 

Excelente 7 3% 

Muito Bom 26 12% 

Suficiente 67 31% 

Insuficiente 91 42% 

Sem Condições de Responder 24 11% 

Resultado Insuficiente 

Os investimentos financeiros para aquisição de materiais de consumo, equipamentos 
e mobiliários para o Campus da UFSJ onde você trabalha são: 

Conceito Número de Respondentes Média 

Excelente 11 5% 

Muito Bom 36 17% 

Suficiente 72 33% 

Insuficiente 79 37% 

Sem Condições de Responder 17 8% 

Resultado Insuficiente 
Fonte: Pesquisa de Autoavaliação – Questionário de Técnicos-Administrativos (2015). 

Em relação aos questionários respondidos pelos técnicos-administrativos da UFSJ, 

através da pesquisa realizada pela CPA, de 6 (seis) perguntas realizadas relativas à Política 

de Formação e Capacitação do corpo técnico-administrativo, 4 (quatro) obtiveram o 

resultado excelente e as outras 2 (duas) suficiente. 

O Programa de Incentivo à Formação de Servidores (PROSER) como forma de 

incentivo à formação, desenvolvimento e aperfeiçoamento dos técnicos-administrativos da 
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UFSJ, foi considerado como um ponto excelente, obtendo 20% excelente, 36% muito bom, 

20% suficiente e 12% insuficiente. A contribuição com sugestões para a elaboração do 

Plano Anual de Capacitação e Aperfeiçoamento dos Servidores da UFSJ, também foi 

considerada um ponto excelente, 59% dos servidores afirmaram contribuir com sugestões e 

41% não. 

Da mesma forma, a realização, pelos servidores, de cursos de capacitação 

promovidos pela UFSJ foi considerada excelente, 76% disseram realizar algum curso de 

capacitação oferecido pela UFSJ e 24% não.  Além disso, a contribuição destes cursos para 

a progressão na carreira também foi considerada excelente, 52% afirmaram que o curso 

realizado contribuiu para a sua progressão na carreira e 48% não. 

As políticas da UFSJ de incentivo/auxílio para a formação continuada/qualificação, 

capacitação, treinamento e valorização dos servidores técnico-administrativos foram 

consideradas como suficientes, sendo que 39% dos respondentes consideraram suficientes, 

29% muito boas, 7% excelentes e 22% insuficientes. O Plano Anual de Capacitação e 

Aperfeiçoamento dos Servidores da UFSJ quanto ao atendimento às necessidades do 

segmento técnico-administrativo também foi considerado suficiente, 41% dos servidores 

consideraram suficiente, 21% muito bom, 3% excelente e 24% insuficiente. 

Os questionários apresentados aos diferentes segmentos buscaram levantar a 

opinião dos respondentes no que diz respeito à gestão institucional da UFSJ. As perguntas 

disponibilizadas pela CPA em matéria de gestão institucional têm relação direta com as 

unidades indicadas no item 4.3. 

A CPA conseguiu levantar a avaliação da gestão institucional através de perguntas 

direcionadas ao modelo de gestão vigente na UFSJ, relacionando aos segmentos e 

unidades administrativas e deliberativas. Das perguntas relacionadas aos Conselhos 

deliberativos, normativos e consultivos da Instituição, a maioria avaliou como sendo um 

ponto forte da Universidade. 

Ainda sobre as questões relacionadas aos Conselhos, algumas delas tiveram 

avaliação fraca, no entanto, importa ressaltar, essa classificação se deu em função de que a 

grande maioria dos respondentes é de servidores (técnicos e docentes) recém-nomeados 

(de julho de 2014 até o momento) e que ainda não participam de comissões ou órgãos 

representativos, por existirem mandatos ainda vigentes. 

Sobre investimento em estrutura e gestão, a avaliação mostrou-se positiva, tendo a 

UFSJ alcançado classificação “excelente”. Ademais, foi apontado que o relacionamento 
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entre a Reitoria e as demais unidades, bem como sua proposta de gestão, recentemente 

implementada, é ponto forte da Instituição. 

Os questionários apresentados aos diferentes segmentos buscaram levantar a 

opinião dos respondentes no que diz respeito à quantidade de investimento financeiro da 

UFSJ para consecução de suas atividades-fim (ensino, pesquisa e extensão), bem como 

das atividades de gestão (atividade-meio). Sobre o tema, os respondentes avaliaram como 

excelente, bastando dizer que a Instituição vem se mantendo num equilíbrio orçamentário 

coerente com sua missão.  

O questionário disponibilizado também pretendeu levantar a avaliação dos 

respondentes em relação à coerência entre o orçamento da UFSJ e a gestão institucional. 

Das questões consideradas, a maioria foi avaliada como excelente. Em outras palavras, 

foram avaliadas como suficientes ou excelentes pela maioria dos respondentes, pelo que a 

relação entre o planejamento financeiro e a gestão da UFSJ revelou-se mais do que 

coerente. 

Em termos percentuais, 25,6% de um universo de 429 (quatrocentos e vinte e nove) 

respondentes consideram como suficiente a distribuição de recursos orçamentários aos 

diversos setores da UFSJ, ao passo que 29,2% de um universo de 2.077 (dois mil e setenta 

e sete) respondentes consideram suficientes os investimentos no desenvolvimento das 

atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão institucional. 

Uma leitura dos números revela, portanto, que a previsão orçamentária é compatível 

com os investimentos financeiros feitos pela gestão da UFSJ, demonstrando coerência entre 

o PDI e as ações implantadas no ano de 2014. 

Em relação à coerência entre o plano de carreira e a gestão do corpo técnico-

administrativo, de 7 (sete) perguntas realizadas, 3 (três) tiveram resultado excelente, 2 

(duas) suficiente e 2 (duas) insuficiente. Nas análises, a seguir, foram descartadas as 

respostas “Sem Condições de Responder”. 

A divulgação com clareza dos critérios para a Progressão Funcional e a sua 

efetivação de acordo com o Plano de Carreira dos Técnicos-Administrativos em Educação, 

teve resultado excelente: 83% dos respondentes disseram sim e 17% não. A satisfação com 

o relacionamento interpessoal entre os colegas de trabalho obteve 92% dos respondentes 

satisfeitos (44% muito satisfeitos e 48% satisfeitos), bem como a satisfação com a carreira 

profissional na UFSJ, onde 81% dos respondentes disseram estar satisfeitos (13% muito 

satisfeitos e 68% satisfeitos). Dessa forma, ambos os casos foram considerados excelentes 

pelos servidores técnico-administrativos. 
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As condições de trabalho oferecidas pela UFSJ aos servidores técnico-

administrativos foram consideradas como suficientes, obtendo 44% de repostas suficientes, 

20% muito boas, 3% excelentes e 33% insuficientes. O Plano de Carreira dos Cargos 

Técnico-Administrativos em Educação, normatizado na Lei nº 11.091, também foi 

considerado como suficiente pelos servidores técnico-administrativos, sendo que 46% 

consideraram suficiente, 36% insuficiente, 12% muito bom e 2% excelente. 

A relação entre a quantidade de trabalho e o número de pessoas existentes no seu 

departamento/setor para executá-lo, foi considerado como insuficiente, onde 40% dos 

servidores consideraram insuficiente, 36% suficiente, 14% muito boa e 9% excelente. O 

número de técnicos-administrativos para atender satisfatoriamente a UFSJ em seus 

objetivos e funções, também foi considerado como insuficiente, sendo que 65% 

responderam não e 14% sim.  

Em relação aos questionários respondidos pelos docentes e discentes da pós-

graduação, o número de técnicos-administrativos também foi considerado insuficiente para 

atender satisfatoriamente a UFSJ em seus objetivos e funções. No caso dos docentes, 69% 

responderam que não e 20% que sim. Já em relação aos discentes da pós-graduação, 50% 

responderam que não e 45% responderam que sim. 

Nos questionários respondidos pelos discentes da graduação, o número de técnicos-

administrativos foi considerado suficiente para atender satisfatoriamente a UFSJ em seus 

objetivos e funções, neste caso 44% consideraram suficiente, 18% muito bom, 5% excelente 

e 26% insuficiente. 

4.4.9.1.1 – Conclusões 

A partir da realidade institucional e analisando os dados obtidos através da pesquisa 

realizada pela CPA, pode-se perceber que a pesquisa obteve resultados positivos nas 

diferentes dimensões analisadas. Em relação à política de formação e capacitação dos 

servidores técnico-administrativos em educação, pode se inferir que a mesma está 

implantada de maneira excelente, com o devido planejamento de suas ações, através de um 

dimensionamento constante de suas necessidades. 

Além de contar com uma grande expansão do seu corpo técnico-administrativo nos 

últimos anos, a UFSJ conseguiu uma significativa evolução na formação e capacitação 

destes servidores. O Programa de Incentivo à Formação dos Servidores – PROSER, que 

oferece auxílio à realização dos cursos de graduação e pós-graduação, demonstra ser de 

grande valia aos servidores técnico-administrativos, oportunizando sua qualificação. 
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Confirmando a realidade institucional, os dados levantados mostraram que os 

servidores técnico-administrativos, além de realizarem os cursos de capacitação oferecidos 

pela UFSJ, utilizam da contribuição destes cursos para a progressão na carreia. Cabe 

destacar, que no âmbito da política de formação e capacitação do corpo técnico-

administrativo não houveram pontos considerados insuficientes pelos respondentes. 

Confirmando a continuidade e o planejamento das políticas de formação e 

capacitação do corpo técnico-administrativo, a UFSJ tem como objetivos definidos pelo PDI, 

contar com: 

- 100% dos servidores técnico-administrativos capacitados para atuarem nas áreas 

administrativas e/ou pedagógicas; 

- 70% dos técnico-administrativos pós-graduados; 100% dos servidores participando 

de programas e projetos de melhoria da qualidade de vida; 

- Todos os servidores trabalhando em espaços adequados e equipamentos 

suficientes para o desenvolvimento de suas atividades. 

No que concerne aos Conselhos deliberativos, normativos e consultivos da 

instituição, a maioria dos respondentes avaliou-os como sendo um ponto forte da 

Universidade, sendo que muitos servidores, por serem recém-nomeados, ainda não 

participarem efetivamente dos mesmos. 

A avaliação do investimento em estrutura e gestão se mostrou positiva, bem como o 

relacionamento entre Reitoria e demais unidades da UFSJ, demonstrando que a proposta 

de gestão, recentemente implementada, é um ponto forte da instituição.  

Em relação à quantidade de investimento financeiro da UFSJ para consecução de 

suas atividades-fim (ensino, pesquisa e extensão), bem como das atividades de gestão 

(atividade-meio), confirmando a realidade institucional apresentada, foi avaliada como um 

ponto excelente, demonstrando que a Instituição vem se mantendo num equilíbrio 

orçamentário coerente com sua missão. Da mesma forma em que à coerência entre o 

orçamento da UFSJ e a gestão institucional, que se revelou existente e em constante 

evolução.  

Percebe-se também que há coerência entre o plano de carreira e a gestão do corpo 

técnico-administrativo pela UFSJ. Além disso, os servidores se mostraram satisfeitos com o 

relacionamento interpessoal e com a carreira profissional.  

A universidade contou com um grande aumento no seu quantitativo de servidores 

docentes e técnico-administrativos nos últimos anos, mas, com o crescimento marcante do 

número de cursos oferecidos pela instituição, bem como de docentes e discentes, demanda 
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ainda mais contratações para se atingir o tamanho ideal do corpo técnico-administrativo, de 

forma a evitar a sobrecarga de trabalho e permitir que se obtenha a máxima eficiência e 

eficácia organizacional. Tal questão corrobora com a pesquisa realizada, na qual foram 

considerados insuficientes para atender satisfatoriamente a UFSJ em seus objetivos e 

funções, o número de técnico-administrativos, bem como a relação entre a quantidade de 

trabalho e o número de pessoas existentes em cada setor. 

4.4.9.2 - Docentes 

Na ocasião em que a pesquisa foi realizada, a UFSJ contava com 773 (setecentos e 

setenta e três) docentes, sendo que 213 (duzentos e treze) responderam ao questionário, o 

que corresponde a 27,55% de participação. A margem de erro foi de 6,7%. 

O Quadro 44, a seguir, apresenta uma análise dos resultados referentes à 

autoavaliação aplicada ao segmento Docente da Instituição. Os resultados foram 

reclassificados em 3 níveis de satisfação: “excelente”, “suficiente” e “insuficiente”. Para se 

chegar ao resultado foi utilizado um algoritmo, conforme explanado anteriormente, 

descartando-se as respostas “Sem Condições de Responder”. Para o quesito Políticas de 

Gestão, 30 (trinta) perguntas foram realizadas, como pode ser visto a seguir: 

Quadro 44: Políticas de Gestão na avaliação dos Docentes 

Eixo 4 – Docentes 

Como você avalia o Plano de Carreira dos Docentes? 

Conceito Número de Respondentes Média 

Excelente 4 2% 

Muito Bom 30 14% 

Suficiente 102 48% 

Insuficiente 58 27% 

Sem Condições de Responder 19 9% 

Resultado Suficiente 

Os critérios para a Progressão Funcional são divulgados com clareza e efetivados de 
acordo com o Plano de Carreira dos Docentes? 

Conceito Número de Respondentes Média 

Sim 147 69% 

Não 66 31% 

Resultado Excelente 

Como você avalia as políticas da UFSJ de incentivo/auxílio para a formação 
continuada/qualificação, capacitação, treinamento e valorização dos servidores 
docentes? 

Conceito Número de Respondentes Média 

Excelente 11 5% 

Muito Bom 52 24% 

Suficiente 61 29% 

Insuficiente 56 26% 
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Sem Condições de Responder 33 15% 

Resultado Excelente 

O Plano Anual de Capacitação e Aperfeiçoamento dos Servidores da UFSJ, quanto ao 
atendimento às suas necessidades é: 

Conceito Número de Respondentes Média 

Excelente 9 4% 

Muito Bom 34 16% 

Suficiente 68 32% 

Insuficiente 40 19% 

Sem Condições de Responder 62 29% 

Resultado Suficiente 

Você contribui com sugestões para a elaboração do Plano Anual de Capacitação e 
Aperfeiçoamento dos Servidores da UFSJ? 

Conceito Número de Respondentes Média 

Sim 56 26% 

Não 157 74% 

Resultado Insuficiente 

De que forma você avalia a contribuição do Programa de Incentivo à Formação de 
Servidores (PROSER) na formação, desenvolvimento e aperfeiçoamento dos docentes 
da UFSJ: 

Conceito Número de Respondentes Média 

Excelente 15 7% 

Muito Bom 42 20% 

Suficiente 50 23% 

Insuficiente 26 12% 

Sem Condições de Responder 80 38% 

Resultado Excelente 

Você realizou algum curso de capacitação/atualização profissional promovido pela 
UFSJ? 

Conceito Número de Respondentes Média 

Sim 93 44% 

Não 120 56% 

Resultado Insuficiente 

Você realizou algum curso de capacitação e ou qualificação promovido pela UFSJ que 
contribuiu para a sua progressão na carreira? 

Conceito Número de Respondentes Média 

Sim 29 14% 

Não 184 86% 

Resultado Insuficiente 

Como você avalia as ações da UFSJ no que se refere à saúde do servidor (serviço 
médico, nutricional, psicológico, serviço social, odontológico, etc.) no Campus onde 
você trabalha? 

Conceito Número de Respondentes Média 

Muito Bom 16 8% 

Suficiente 44 21% 

Insuficiente 120 56% 
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Sem Condições de Responder 33 15% 

Resultado Insuficiente 

Você conhece o organograma e os procedimentos administrativos da UFSJ? 

Conceito Número de Respondentes Média 

Conheço Bem 29 14% 

Conheço 96 45% 

Conheço Pouco 75 35% 

Não Conheço 13 6% 

Resultado Excelente 

Como você avalia a representação dos docentes nos órgãos colegiados (Conselho 
Universitário Consu; Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - Conep e Conselho 
Diretor - Condi)? 

Conceito Número de Respondentes Média 

Excelente 16 8% 

Muito Bom 64 30% 

Suficiente 75 35% 

Insuficiente 28 13% 

Sem Condições de Responder 30 14% 

Resultado Excelente 

Como você avalia o funcionamento (representatividade, critérios de indicação e 
recondução dos seus membros, realização e registro de reuniões) dos Órgãos 
Colegiados Consu, Conep e Condi? 

Conceito Número de Respondentes Média 

Excelente 12 6% 

Muito Bom 62 29% 

Suficiente 65 31% 

Insuficiente 28 13% 

Sem Condições de Responder 46 22% 

Resultado Excelente 

Você participa ou participou como representante dos docentes nos órgãos colegiados 
Consu, Conep e Condi? 

Conceito Número de Respondentes Média 

Sim 51 24% 

Não 162 76% 

Resultado Insuficiente 

Como você avalia a Congregação como espaço de articulação entre as 
coordenadorias e os departamentos? 

Conceito Número de Respondentes Média 

Excelente 12 6% 

Muito Bom 34 16% 

Suficiente 57 27% 

Insuficiente 47 22% 

Sem Condições de Responder 63 30% 

Resultado Suficiente 

Você participa ou participou como representante dos docentes em alguma comissão 
da UFSJ? 
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Conceito Número de Respondentes Média 

Sim 127 60% 

Não 86 40% 

Resultado Excelente 

Como você avalia a Comissão de Ética da UFSJ (COETI) - que tem como finalidade 
tratar questões éticas atinentes ao relacionamento interpessoal entre membros da 
comunidade universitária -, quanto às condições de trabalho, organização, visibilidade 
e autonomia? 

Conceito Número de Respondentes Média 

Excelente 1 0% 

Muito Bom 14 7% 

Suficiente 37 17% 

Insuficiente 33 15% 

Sem Condições de Responder 128 60% 

Resultado Suficiente 

De uma maneira geral, como você avalia a atuação da Reitoria e das Pró-Reitorias em 
relação às suas atribuições, disponibilidade, coerência, bom senso e transparência na 
gestão? 

Conceito Número de Respondentes Média 

Excelente 22 10% 

Muito Bom 67 31% 

Suficiente 75 35% 

Insuficiente 35 16% 

Sem Condições de Responder 14 7% 

Resultado Excelente 

A atuação de sua chefia imediata em relação às suas atribuições, disponibilidade, 
coerência, bom senso e transparência na gestão é: 

Conceito Número de Respondentes Média 

Excelente 63 30% 

Muito Bom 65 31% 

Suficiente 55 26% 

Insuficiente 26 12% 

Sem Condições de Responder 4 2% 

Resultado Excelente 

A atuação do(s) Coordenador(es) do(s) curso(s) de graduação em que você atua, em 
relação às suas atribuições, disponibilidade, coerência, bom senso e transparência na 
gestão: 

Conceito Número de Respondentes Média 

Excelente 56 26% 

Muito Bom 71 33% 

Suficiente 52 24% 

Insuficiente 24 11% 

Sem Condições de Responder 10 5% 

Resultado Excelente 
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Qual a sua satisfação com o relacionamento interpessoal entre os colegas de 
trabalho? 

Conceito Número de Respondentes Média 

Muito Satisfeito 41 19% 

Satisfeito 123 58% 

Insatisfeito 32 15% 

Muito Insatisfeito 16 8% 

Sem Condições de Responder 1 0% 

Resultado Excelente 

Como você avalia a relação entre a quantidade de trabalho e o número de pessoas 
existentes no seu departamento/setor para executá-lo? 

Conceito Número de Respondentes Média 

Excelente 10 5% 

Muito Bom 37 17% 

Suficiente 68 32% 

Insuficiente 98 46% 

Resultado Insuficiente 

O número de docentes é suficiente para atender satisfatoriamente a UFSJ em seus 
objetivos e funções? 

Conceito Número de Respondentes Média 

Sim 69 32% 

Não 118 55% 

Sem Condições de Responder 26 12% 

Resultado Insuficiente 

O número de técnico-administrativos é suficiente para atender satisfatoriamente a 
UFSJ em seus objetivos e funções? 

Conceito Número de Respondentes Média 

Sim 43 20% 

Não 147 69% 

Sem Condições de Responder 23 11% 

Resultado Insuficiente 

Como você avalia as condições de trabalho oferecidas pela UFSJ aos docentes? 

Conceito Número de Respondentes Média 

Excelente 9 4% 

Muito Bom 58 27% 

Suficiente 81 38% 

Insuficiente 65 31% 

Resultado Suficiente 

Qual seu grau de satisfação com sua carreira profissional na UFSJ? 

Conceito Número de Respondentes Média 

Muito Satisfeito 50 23% 

Satisfeito 124 58% 

Insatisfeito 28 13% 

Muito Insatisfeito 8 4% 

Sem Condições de Responder 3 1% 

Resultado Excelente 
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De maneira geral, como você avalia os investimentos financeiros da UFSJ para 
melhorias no ensino, na pesquisa, na extensão e na gestão institucional? 

Conceito Número de Respondentes Média 

Excelente 18 8% 

Muito Bom 56 26% 

Suficiente 65 31% 

Insuficiente 57 27% 

Sem Condições de Responder 17 8% 

Resultado Excelente 

A política de distribuição de recursos por editais internos implementada pela gestão 
atual é: 

Conceito Número de Respondentes Média 

Excelente 36 17% 

Muito Bom 48 23% 

Suficiente 50 23% 

Insuficiente 53 25% 

Sem Condições de Responder 26 12% 

Resultado Excelente 

A distribuição de recursos orçamentários aos diversos setores da UFSJ é: 

Conceito Número de Respondentes Média 

Excelente 4 2% 

Muito Bom 29 14% 

Suficiente 56 25% 

Insuficiente 67 31% 

Sem Condições de Responder 59 28% 

Resultado Insuficiente 

Os investimentos financeiros para melhorias no espaço físico do Campus da UFSJ 
onde você trabalha são: 

Conceito Número de Respondentes Média 

Excelente 12 6% 

Muito Bom 35 16% 

Suficiente 53 25% 

Insuficiente 94 44% 

Sem Condições de Responder 19 9% 

Resultado Insuficiente 

Os investimentos financeiros para aquisição de materiais de consumo, equipamentos e 
mobiliários para o Campus da UFSJ onde você trabalha são: 

Conceito Número de Respondentes Média 

Excelente 8 4% 

Muito Bom 24 11% 

Suficiente 60 28% 

Insuficiente 107 50% 

Sem Condições de Responder 17 7% 

Resultado Insuficiente 
Fonte: Pesquisa de Autoavaliação – Questionário de Docentes (2015). 
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Em relação aos questionários respondidos pelos docentes da UFSJ, através da 

pesquisa realizada pela CPA, de 6 (seis) perguntas realizadas relativas à Política de 

Formação e Capacitação Docente, 2 (duas) tiveram resultado excelente, 1 (uma) como 

suficiente e três questões como insuficiente. Nas análises abaixo, foram descartadas as 

respostas “Sem Condições de Responder”. 

As políticas da UFSJ de incentivo/auxílio para a formação continuada/qualificação, 

capacitação, treinamento e valorização dos servidores docentes, foram consideradas 

excelentes, sendo que 5% disseram ser excelentes, 24% muito boas, 29% suficientes e 26% 

insuficientes. Da mesma forma, também foi considerada excelente a contribuição do 

Programa de Incentivo à Formação de Servidores (PROSER) na formação, desenvolvimento 

e aperfeiçoamento dos docentes da UFSJ, na qual 7% dos respondentes consideraram 

excelente, 20% muito boa, 23% suficiente e 12% insuficiente. 

O Plano Anual de Capacitação e Aperfeiçoamento dos Servidores da UFSJ, quanto 

ao atendimento às necessidades dos docentes foi considerado como suficiente, sendo que 

32% consideraram suficiente, 4% excelente, 16% muito bom e 19% insuficiente. 

Em relação aos pontos considerados insuficientes, houve a identificação da falta de 

contribuição dos docentes com sugestões para a elaboração do Plano Anual de 

Capacitação e Aperfeiçoamento dos Servidores da UFSJ, com 74% de respostas não e 26% 

de sim. Além disso, a falta da realização de algum curso de capacitação/atualização 

profissional promovido pela UFSJ, com 56% de respostas não e 44% de sim. Ainda em 

relação a este aspecto, os docentes consideraram não terem realizado algum curso de 

capacitação e ou qualificação promovido pela UFSJ, que tenha contribuído para a sua 

progressão na carreira, sendo que 86% dos respondentes afirmaram que não e 14% que 

sim. 

As perguntas disponibilizadas pela CPA em matéria de gestão institucional têm 

relação direta com as unidades indicadas no item 4.3. 

A CPA conseguiu identificar a avaliação da gestão institucional através de perguntas 

direcionadas ao modelo de gestão vigente na UFSJ, relacionando aos segmentos e 

unidades administrativas e deliberativas. Das perguntas direcionadas aos Conselhos 

deliberativos, normativos e consultivos da instituição, a maioria avaliou como sendo um 

ponto forte da Universidade. 

Ainda sobre as questões relacionadas aos Conselhos, algumas delas tiveram 

avaliação fraca, no entanto, essa classificação se deu em função de que a grande maioria 

dos respondentes é de servidores (técnicos e docentes) recém-nomeados (de julho de 2014 
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até o momento) e que ainda não participam de comissões ou órgãos representativos, por 

existirem mandatos ainda vigentes. 

Sobre investimento em estrutura e gestão, a avaliação mostrou-se positiva, tendo a 

UFSJ alcançado classificação excelente. Ademais, foi apontado que o relacionamento entre 

Reitoria e demais unidades, bem como sua proposta de gestão, recentemente 

implementada, é ponto forte da Instituição. 

Em relação aos questionários respondidos pelos docentes da UFSJ através da 

pesquisa realizada, especificamente sobre Sistema de Registro Acadêmico, foram 

disponibilizadas 2 (duas) questões. A primeira delas, avaliada como ponto suficiente por 

41,71% dos respondentes, exigia a avaliação do Sistema de Registro Acadêmico, em 

relação ao atendimento às funções institucionais e às necessidades dos discentes. A 

segunda questão pretendia levantar a avaliação dos docentes quanto à organização, 

informatização e disponibilização de documentos pelo mesmo sistema, e ficou avaliada 

como ponto suficiente da Instituição por 39,64% dos participantes da pesquisa. 

Em relação aos questionários apresentados aos diferentes segmentos que buscaram 

levantar a opinião dos respondentes no que diz respeito à quantidade de investimento 

financeiro da UFSJ para consecução de suas atividades-fim (ensino, pesquisa e extensão), 

bem como das atividades de gestão (atividade-meio). Sobre o tema, os respondentes 

avaliaram como excelente, bastando dizer que a Instituição vem se mantendo num equilíbrio 

orçamentário coerente com sua missão. 

O questionário disponibilizado também pretendeu levantar a avaliação dos 

respondentes em relação à coerência entre o orçamento da UFSJ e a gestão institucional. 

Das perguntas disponibilizadas, a maioria delas foi avaliada positivamente, como suficientes 

ou excelentes, pelo que a relação entre o planejamento financeiro e a gestão da UFSJ 

revelou-se mais do que coerente. 

Em termos percentuais, 25,6% de um universo de 429 (quatrocentos e vinte e nove) 

respondentes consideram como suficiente a distribuição de recursos orçamentários aos 

diversos setores da UFSJ, ao passo que 29,2% de um universo de (dois mil e setenta e 

sete) 2.077 respondentes consideram suficientes os investimentos no desenvolvimento das 

atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão institucional. 

Uma leitura dos números revela, portanto, que a previsão orçamentária é compatível 

com os investimentos financeiros feitos pela gestão da UFSJ, demonstrando coerência entre 

o PDI 2014-2018 e as ações implantadas no ano de 2014. 



Relatório de Autoavaliação Institucional 2014 – UFSJ 

 

Comissão Própria de Avaliação – CPA/UFSJ 2014-2016   175 

Relativo à coerência entre o plano de carreira e a gestão do corpo docente, de 7 

(sete) perguntas realizadas, 3 (três) tiveram resultado excelente, 2 (duas) suficiente e 2 

(duas) insuficiente. Nas análises a seguir, foram descartadas as respostas “Sem Condições 

de Responder”. 

A divulgação com clareza dos critérios para a Progressão Funcional e a sua 

efetivação de acordo com o Plano de Carreira dos Docentes, teve resultado excelente, 69% 

dos respondentes disseram sim e 31% não. A satisfação com o relacionamento interpessoal 

entre os colegas de trabalho obteve 77% dos respondentes satisfeitos (19% muito satisfeitos 

e 58% satisfeitos), bem como a satisfação com a carreira profissional na UFSJ, na qual 81% 

dos respondentes disseram estar satisfeitos (23% muito satisfeitos e 58% satisfeitos), dessa 

forma, ambos os casos foram considerados excelentes pelos servidores docentes. 

As condições de trabalho oferecidas pela UFSJ aos servidores docentes foram 

consideradas como suficientes, obtendo 38% de repostas suficientes, 27% muito boas, 4% 

excelentes e 31% insuficientes. O Plano de Carreira dos Docentes, também foi considerado 

como suficiente pelos mesmos, sendo que 48% consideraram suficiente, 14% muito bom, 

2% excelente e 27% insuficiente. 

A relação entre a quantidade de trabalho e o número de pessoas existentes no seu 

departamento/setor para executá-lo, foi considerado como insuficiente, na qual 46% dos 

servidores consideraram insuficiente, 32% suficiente, 17% muito boa e 5% excelente. O 

número de docentes para atender satisfatoriamente a UFSJ em seus objetivos e funções 

também foi considerado como insuficiente, sendo que 55% responderam não e 32% sim.  

Em relação aos questionários respondidos pelos técnicos-administrativos e discentes 

da pós-graduação, o número de docentes também foi considerado insuficiente para atender 

satisfatoriamente a UFSJ em seus objetivos e funções. No caso dos técnicos-

administrativos, 21% responderam que não e 18% que sim. Já em relação aos discentes da 

pós-graduação, 55% responderam que não e 35% responderam que sim. 

Nos questionários respondidos pelos discentes da graduação, o número de docentes 

foi considerado suficiente para atender satisfatoriamente a UFSJ em seus objetivos e 

funções, neste caso 41% consideraram suficiente, 19% muito bom, 5% excelente e 30% 

insuficiente. 

4.4.9.2.1 – Conclusões 

A partir da realidade institucional e analisando os dados obtidos através da pesquisa 

realizada, pode-se perceber que a pesquisa obteve resultados positivos nas diferentes 

dimensões analisadas. Em relação à política de formação e capacitação docente, pode se 
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inferir que a mesma está implantada de maneira excelente, com ações planejadas e com um 

dimensionamento constante de suas necessidades. Além da evolução da capacitação e 

qualificação de seu corpo docente nos últimos anos, os docentes da UFSJ se organizaram 

em 123 (cento e vinte e três) Grupos de Pesquisa cadastrados na plataforma Lattes/CNPq, 

produzindo ativamente em diferentes áreas do conhecimento científico, artístico e 

tecnológico. 

O crescimento no número de docentes do ano de 2009 até 2015, bem como na sua 

qualificação, representou um acréscimo expressivo nos quadros da UFSJ. Nesse sentido, as 

políticas da UFSJ de incentivo, de auxílios para a qualificação, capacitação, treinamento e 

valorização dos servidores docentes foram consideradas como excelentes. 

Confirmando a continuidade e o planejamento das políticas de formação e 

capacitação docente, a UFSJ tem como objetivo, definido pelo PDI, contar com: 

- 100% dos servidores Docentes capacitados para atuarem nas áreas administrativas 

e/ou pedagógicas; 

- 85% dos docentes com doutorado (ou doutorado em andamento); 

- 100% dos servidores participando de programas e projetos de melhoria da 

qualidade de vida; 

- Todos os servidores trabalhando em espaços adequados e equipamentos 

suficientes para o desenvolvimento de suas atividades. 

No que concerne à gestão institucional da UFSJ, também foi possível obter dados 

positivos. Em relação aos Conselhos deliberativos, normativos e consultivos da instituição, 

foram avaliados como sendo um ponto forte da Universidade, tendo em vista que muitos 

servidores, por serem recém-nomeados, ainda não participaram efetivamente dos mesmos. 

A avaliação do investimento em estrutura e gestão também se mostrou positiva, bem como 

o relacionamento entre Reitoria e demais unidades da UFSJ, demonstrando que a proposta 

de gestão, recentemente implementada, é um ponto forte da instituição.  

O Sistema de Registro Acadêmico passou por mudanças nos últimos anos e 

continua em constante evolução, padronizando suas atividades e informatizando os seus 

serviços, de forma a atender toda a comunidade acadêmica de forma mais eficiente e eficaz. 

O referido Sistema foi avaliado como suficiente pelos docentes, de forma que ajustes podem 

ser necessários, tendo em vista o enorme crescimento da Universidade nos últimos anos. 

Em relação à quantidade de investimento financeiro da UFSJ para consecução de 

suas atividades-fim (ensino, pesquisa e extensão), bem como das atividades de gestão 

(atividade-meio), confirmando a realidade institucional apresentada, foi avaliada como 
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excelente, demonstrando que a Instituição vem se mantendo num equilíbrio orçamentário 

coerente com sua missão. Da mesma forma que em relação à coerência entre o orçamento 

da UFSJ e a gestão institucional, se revelou coerente e em constante evolução. Dessa 

forma, pode-se constatar, que a previsão orçamentária é compatível com os investimentos 

financeiros feitos pela gestão da UFSJ, demonstrando coerência entre o PDI e as ações 

implantadas no ano de 2014. 

Percebe-se também que há coerência entre o plano de carreira e a gestão do corpo 

técnico-administrativo, destacando-se a excelência na efetivação da Progressão Funcional 

em consonância com o plano de carreira. Além disso, os servidores se mostraram satisfeitos 

com o relacionamento interpessoal e com a carreira profissional.  

A Universidade contou com um grande aumento no seu quantitativo de servidores 

docentes e técnico-administrativos nos últimos anos, mas com o crescimento marcante do 

número de cursos oferecidos pela Instituição, bem como de discentes, criam-se demandas 

constantes de novas contratações, de forma a obter o tamanho ideal do corpo docente, 

evitando a sobrecarga de trabalho e permitindo-se obter a máxima eficiência e eficácia 

organizacional. 

Dessa forma, é possível perceber a consonância com a pesquisa realizada, 

destacando-se que foram considerados insuficientes para atender satisfatoriamente a UFSJ 

em seus objetivos e funções, o número de docentes, bem como a relação entre a 

quantidade de trabalho e o número de pessoas existentes em cada setor. 

4.4.9.3 – Discentes da Graduação 

Na ocasião em que a pesquisa foi realizada, a UFSJ contava com 11.355 (onze mil, 

trezentos e cinquenta e cinco) discentes de graduação presencial, sendo que 1.628 (um mil, 

seiscentos e vinte e oito) responderam ao questionário, o que corresponde a 14,34% de 

participação. A margem de erro foi de 2,4%. 

O Quadro 45, a seguir, apresenta uma análise dos resultados referentes à 

autoavaliação aplicada ao segmento Discente de Graduação da Instituição. Os resultados 

foram reclassificados em três níveis de satisfação: “excelente”, “suficiente” e “insuficiente”. 

Para se chegar ao resultado foi utilizado um algoritmo, conforme explanado anteriormente, 

descartando-se as respostas “Sem Condições de Responder”. Para o quesito Políticas de 

Gestão, 17 (dezessete) perguntas foram realizadas, como pode ser visto a seguir: 
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Quadro 45: Políticas de Gestão na avaliação dos Discentes de Graduação 

Eixo 4 - Discentes da Graduação 

A representação dos discentes da graduação nos órgãos colegiados (Conselho 
Universitário -Consu; Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - Conep e Conselho 
Diretor - Condi) é, na sua opinião 

Conceito Número de Respondentes Média 

Excelente 78 5% 

Muito Bom 243 15% 

Suficiente 428 26% 

Insuficiente 304 19% 

Sem Condições de Responder 575 35% 

Resultado Suficiente 

O funcionamento (representatividade, critérios de indicação e recondução dos seus 
membros, realização e registro de reuniões) dos Órgãos Colegiados (Consu, Conep e 
Condi), para você, é 

Conceito Número de Respondentes Média 

Excelente 56 3% 

Muito Bom 201 12% 

Suficiente 422 26% 

Insuficiente 226 14% 

Sem Condições de Responder 723 44% 

Resultado Suficiente 

Você participa ou participou como representante dos discentes da graduação nos 
órgãos colegiados (Consu, Conep e Condi)? 

Conceito Número de Respondentes Média 

Sim 16 1% 

Não 1612 99% 

Resultado Insuficiente 

Como você avalia a Comissão de Ética da UFSJ (Coeti) - que tem como finalidade 
tratar questões éticas atinentes ao relacionamento interpessoal entre membros da 
comunidade Universitária, quanto às condições de trabalho, organização, visibilidade e 
autonomia? 

Conceito Número de Respondentes Média 

Excelente 46 3% 

Muito Bom 165 10% 

Suficiente 299 18% 

Insuficiente 123 8% 

Sem Condições de Responder 995 61% 

Resultado Suficiente 

Você participa ou participou como representante dos discentes da graduação na 
Comissão de Ética da UFSJ (Coeti)? 

Conceito Número de Respondentes Média 

Sim 6 0% 

Não 1622 100% 

Resultado Insuficiente 

Como você avalia a representação discente no Colegiado de seu curso? 
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Conceito Número de Respondentes Média 

Excelente 82 5% 

Muito Bom 306 19% 

Suficiente 492 30% 

Insuficiente 391 24% 

Sem Condições de Responder 357 22% 

Resultado Suficiente 

Como você avalia o funcionamento (representatividade, critérios de indicação e 
recondução dos seus membros, realização e registro de reuniões) do Colegiado de 
seu curso? 

Conceito Número de Respondentes Média 

Excelente 64 4% 

Muito Bom 286 18% 

Suficiente 501 31% 

Insuficiente 320 20% 

Sem Condições de Responder 457 28% 

Resultado Suficiente 

Você participa ou participou como representante dos discentes no Colegiado de seu 
curso? 

Conceito Número de Respondentes Média 

Sim 38 2% 

Não 1590 98% 

Resultado Insuficiente 

Como você analisa o número de servidores docentes para atender satisfatoriamente a 
UFSJ em seus objetivos e funções? 

Conceito Número de Respondentes Média 

Excelente 84 5% 

Muito Bom 308 19% 

Suficiente 661 41% 

Insuficiente 490 30% 

Sem Condições de Responder 85 5% 

Resultado Suficiente 

Como você avalia o número de servidores técnico-administrativos para atender 
satisfatoriamente a UFSJ em seus objetivos e funções? 

Conceito Número de Respondentes Média 

Excelente 88 5% 

Muito Bom 290 18% 

Suficiente 719 44% 

Insuficiente 424 26% 

Sem Condições de Responder 107 7% 

Resultado Suficiente 

Com você avalia os servidores docentes no desempenho de suas tarefas em termos 
de qualidade do ensino e de organização? 

Conceito Número de Respondentes Média 

Excelente 113 7% 

Muito Bom 481 30% 
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Suficiente 666 41% 

Insuficiente 296 18% 

Sem Condições de Responder 72 4% 

Resultado Suficiente 

Com você avalia os servidores técnico-administrativos no desempenho de suas tarefas 
em termos de responsabilidade e de organização? 

Conceito Número de Respondentes Média 

Excelente 101 6% 

Muito Bom 464 29% 

Suficiente 740 45% 

Insuficiente 211 13% 

Sem Condições de Responder 112 7% 

Resultado Suficiente 

De maneira geral, como você avalia a atuação da Reitoria e das Pró-Reitorias em 
relação às suas atribuições, disponibilidade, coerência, bom senso e transparência na 
gestão? 

Conceito Número de Respondentes Média 

Excelente 70 4% 

Muito Bom 325 20% 

Suficiente 565 35% 

Insuficiente 347 21% 

Sem Condições de Responder 321 20% 

Resultado Suficiente 

Como você considera a atuação da Coordenação do seu curso em relação às suas 
atribuições, disponibilidade, coerência, bom senso e transparência na gestão? 

Conceito Número de Respondentes Média 

Excelente 226 14% 

Muito Bom 487 30% 

Suficiente 527 32% 

Insuficiente 279 17% 

Sem Condições de Responder 109 7% 

Resultado Excelente 

Como você avalia os investimentos financeiros da UFSJ para melhorias no ensino, na 
pesquisa, na extensão e na gestão institucional? 

Conceito Número de Respondentes Média 

Excelente 94 6% 

Muito Bom 296 18% 

Suficiente 471 29% 

Insuficiente 502 31% 

Sem Condições de Responder 265 16% 

Resultado Insuficiente 

Como você analisa os investimentos financeiros para melhorias no espaço físico do 
Campus da UFSJ onde você estuda? 

Conceito Número de Respondentes Média 

Excelente 115 7% 

Muito Bom 318 20% 

Suficiente 468 29% 
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Insuficiente 580 36% 

Sem Condições de Responder 147 9% 

Resultado Insuficiente 

Os investimentos financeiros para aquisição de materiais de consumo, equipamentos 
e mobiliários para o Campus da UFSJ onde você estuda são: 

Conceito Número de Respondentes Média 

Excelente 85 5% 

Muito Bom 275 17% 

Suficiente 517 32% 

Insuficiente 590 36% 

Sem Condições de Responder 161 10% 

Resultado Insuficiente 
Fonte: Pesquisa de Autoavaliação – Questionário de Discentes de Graduação (2015). 

Na avaliação realizada, os questionários apresentados aos diferentes segmentos 

buscaram levantar a opinião da comunidade no que diz respeito à gestão Institucional da 

UFSJ. As perguntas disponibilizadas pela CPA em matéria de gestão institucional têm 

relação direta com as unidades indicadas no item 4.3. 

A CPA conseguiu levantar a avaliação da gestão institucional através de perguntas 

direcionadas ao modelo de gestão vigente na UFSJ, relacionando aos segmentos e 

unidades administrativas e deliberativas. Das perguntas direcionadas aos Conselhos 

deliberativos, normativos e consultivos da instituição, do ponto de vista dos discentes 

(graduação e pós-graduação), a representatividade e o funcionamento dos Conselhos 

deliberativos, normativos e consultivos foi avaliada como suficiente. 

Sobre investimento em estrutura e gestão, a avaliação mostrou-se positiva, tendo a 

UFSJ alcançado classificação excelente. Ademais, foi apontado que o relacionamento entre 

Reitoria e demais unidades, bem como sua proposta de gestão recentemente 

implementada, é ponto forte da instituição. 

Em relação aos questionários respondidos pelos discentes de graduação da UFSJ 

através da pesquisa realizada, especificamente sobre Sistema de Registro Acadêmico, o 

questionário da CPA indagou aos participantes: “Como você avalia o sistema de registro 

acadêmico (CONTAC ou POSGRAD), quanto aos aspectos de organização, informatização 

e diversificação de documentos disponibilizados?” Uma análise feita por segmento 

demonstra que 43,58% dos discentes da graduação avaliaram como sendo um ponto 

suficiente. 

Em relação aos questionários apresentados aos diferentes segmentos que buscaram 

levantar sobre a opinião dos respondentes no que diz respeito à quantidade de investimento 

financeiro da UFSJ para consecução de suas atividades-fim (ensino, pesquisa e extensão), 

bem como das atividades de gestão (atividade-meio), os respondentes avaliaram como um 
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ponto forte, bastando dizer que a instituição vem se mantendo num equilíbrio orçamentário 

coerente com sua missão. 

O questionário disponibilizado também pretendeu levantar a avaliação dos 

respondentes em relação à coerência entre o orçamento da UFSJ e a gestão institucional. 

Das perguntas disponibilizadas, a maioria delas foi avaliada positivamente, em outras 

palavras, foram avaliadas como suficientes ou excelentes pela maioria dos respondentes, 

pelo que a relação entre o planejamento financeiro e a gestão da UFSJ revelou-se mais do 

que coerente. 

Em termos percentuais, 25,6% de um universo de 429 (quatrocentos e vinte e nove) 

respondentes consideram como suficiente a distribuição de recursos orçamentários aos 

diversos setores da UFSJ, ao passo que 29,2% de um universo de 2.077 (dois mil e setenta 

e sete) respondentes, consideram suficientes os investimentos no desenvolvimento das 

atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão institucional. 

Uma leitura dos números revela, portanto, que a previsão orçamentária é compatível 

com os investimentos financeiros feitos pela gestão da UFSJ, demonstrando coerência entre 

o PDI e as ações implantadas no ano de 2014. 

A análise dos resultados referentes à Coerência entre o plano de carreira e a gestão 

do corpo técnico-administrativo e do corpo docente, obtidos através da pesquisa com os 

discentes da graduação, foi realizada no tópico referente a cada segmento, de forma a evitar 

duplicidade. 

4.4.9.3.1 – Conclusões 

A partir da realidade institucional e analisando os dados obtidos através da pesquisa 

realizada, pode-se perceber que a UFSJ obteve resultados positivos nas diferentes 

dimensões analisadas. Em relação aos Conselhos deliberativos, normativos e consultivos da 

instituição, foram avaliados como sendo um ponto suficiente da Universidade pelos 

discentes da graduação. A avaliação do investimento em estrutura e gestão também se 

mostrou positiva, bem como o relacionamento entre Reitoria e demais unidades da UFSJ, 

demonstrando que a proposta de gestão, recentemente implementada, é um ponto forte da 

instituição.  

O Sistema de Registro Acadêmico passou por mudanças nos últimos anos e 

continua em constante evolução, padronizando suas atividades e informatizando os seus 

serviços, de forma a atender toda a comunidade acadêmica de maneira mais eficiente e 

eficaz. O Sistema de Registro Acadêmico foi avaliado como suficiente pelos discentes da 
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graduação, de forma que ajustes podem ser necessários, tendo em vista o enorme 

crescimento da Universidade nos últimos anos. 

Em relação à quantidade de investimento financeiro da UFSJ para consecução de 

suas atividades-fim (ensino, pesquisa e extensão), bem como das atividades de gestão 

(atividade-meio), confirmando a realidade institucional apresentada, foi avaliada como 

excelente, demonstrando que a Instituição vem se mantendo num equilíbrio orçamentário 

coerente com sua missão. Da mesma forma que em relação à coerência entre o orçamento 

da UFSJ e a gestão institucional, que se revelou coerente e em constante evolução. Dessa 

forma, pode-se constatar, que a previsão orçamentária é compatível com os investimentos 

financeiros feitos pela gestão da UFSJ, demonstrando coerência entre o PDI e as ações 

implantadas no ano de 2014. 

4.4.9.4 – Discentes da Pós-Graduação 

Na ocasião em que a pesquisa foi realizada, a UFSJ contava com 714 (setecentos e 

quatorze) discentes de pós-graduação, sendo que 20 (vinte) responderam ao questionário, o 

que corresponde a 2,80% de participação. A margem de erro foi de 21,9%. 

O Quadro 46, a seguir, apresenta uma análise dos resultados referentes à 

autoavaliação aplicada ao segmento dos Discentes de Pós-graduação. Os resultados foram 

reclassificados em 3 (três) níveis de satisfação: “excelente”, “suficiente” e “insuficiente”. Para 

se chegar ao resultado foi utilizado um algoritmo, conforme explanado anteriormente, 

descartando-se as respostas “Sem Condições de Responder”.  Para o quesito Políticas de 

Gestão, 17 (dezessete) perguntas foram realizadas, como pode ser visto a seguir: 

Quadro 46: Políticas de Gestão na avaliação dos Discentes de Pós-Graduação 

Eixo 4 - Discentes da Pós-Graduação 

Como você avalia a representação dos discentes de pós-graduação nos órgãos 
colegiados (Conselho Universitário - Consu; Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

- Conep e Conselho Diretor - Condi)? 

Conceito Número de Respondentes Média 

Excelente 2 10% 

Muito Bom 3 15% 

Suficiente 5 25% 

Insuficiente 9 45% 

Sem Condições de Responder 1 5% 

Resultado Insuficiente 

Como você avalia o funcionamento (representatividade, critérios de indicação e 
recondução dos seus membros, realização e registro de reuniões) dos Órgãos 
Colegiados (Consu, Conep e Condi)? 

Conceito Número de Respondentes Média 

Excelente 2 10% 
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Muito Bom 5 25% 

Suficiente 7 35% 

Insuficiente 3 15% 

Sem Condições de Responder 3 15% 

Resultado Excelente 

Você participa ou participou como representante dos discentes de pós-graduação nos 
órgãos colegiados (Consu, Conep e Condi)? 

Conceito Número de Respondentes Média 

Sim 1 5% 

Não 19 95% 

Resultado Insuficiente 

Como você avalia a Comissão de Ética da UFSJ (Coeti) - que tem como finalidade 
tratar questões éticas atinentes ao relacionamento interpessoal entre membros da 
comunidade Universitária, quanto às condições de trabalho, organização, visibilidade e 
autonomia? 

Conceito Número de Respondentes Média 

Excelente 1 5% 

Muito Bom 5 25% 

Suficiente 2 10% 

Insuficiente 3 15% 

Sem Condições de Responder 9 45% 

Resultado Excelente 

Você participa ou participou como representante dos discentes de pós-graduação na 
Comissão de Ética da UFSJ (Coeti)? 

Conceito Número de Respondentes Média 

Sim 1 5% 

Não 19 95% 

Resultado Insuficiente 

Como você avalia a representação discente no colegiado de seu curso? 

Conceito Número de Respondentes Média 

Excelente 3 15% 

Muito Bom 6 30% 

Suficiente 5 25% 

Insuficiente 6 30% 

Resultado Excelente 

Como você avalia o funcionamento (representatividade, critérios de indicação e 
recondução dos seus membros, realização e registro de reuniões) do colegiado de seu 
curso? 

Conceito Número de Respondentes Média 

Excelente 4 20% 

Muito Bom 7 35% 

Suficiente 5 25% 

Insuficiente 4 20% 

Resultado Excelente 

Você participa ou participou como representante dos discentes no colegiado de seu 
curso? 
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Conceito Número de Respondentes Média 

Sim 6 30% 

Não 14 70% 

Resultado Insuficiente 

O número de servidores docentes é suficiente para atender satisfatoriamente a UFSJ 
em seus objetivos e funções? 

Conceito Número de Respondentes Média 

Sim 7 35% 

Não 11 55% 

Sem Condições de Responder 2 10% 

Resultado Insuficiente 

Como você avalia os servidores docentes no desempenho de suas tarefas em termos 
de qualidade do ensino e de organização? 

Conceito Número de Respondentes Média 

Excelente 2 10% 

Muito Bom 6 30% 

Suficiente 8 40% 

Insuficiente 3 15% 

Sem Condições de Responder 1 5% 

Resultado Excelente 

O número de servidores técnico-administrativos é suficiente para atender 
satisfatoriamente a UFSJ em seus objetivos e funções? 

Conceito Número de Respondentes Média 

Sim 9 45% 

Não 10 50% 

Sem Condições de Responder 1 5% 

Resultado Insuficiente 

Como você avalia os servidores técnico-administrativos no desempenho de suas 
tarefas em termos de responsabilidade e de organização? 

Conceito Número de Respondentes Média 

Excelente 1 5% 

Muito Bom 8 40% 

Suficiente 8 40% 

Insuficiente 2 10% 

Sem Condições de Responder 1 5% 

Resultado Excelente 

De maneira geral, como você avalia a atuação da Reitoria e das Pró-Reitorias em 
relação às suas atribuições, disponibilidade, coerência, bom senso e transparência na 
gestão? 

Conceito Número de Respondentes Média 

Excelente 3 15% 

Muito Bom 4 20% 

Suficiente 10 50% 

Insuficiente 1 5% 

Sem Condições de Responder 2 10% 

Resultado Suficiente 
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A atuação da Coordenação do seu curso em relação às suas atribuições, 
disponibilidade, coerência, bom senso e transparência na gestão é? 

Conceito Número de Respondentes Média 

Excelente 3 15% 

Muito Bom 8 40% 

Suficiente 6 30% 

Insuficiente 3 15% 

Resultado Excelente 

Como você avalia os investimentos financeiros da UFSJ para melhorias no ensino, na 
pesquisa, na extensão e na gestão institucional? 

Conceito Número de Respondentes Média 

Excelente 1 5% 

Muito Bom 4 20% 

Suficiente 6 30% 

Insuficiente 7 35% 

Sem Condições de Responder 2 10% 

Resultado Insuficiente 

Os investimentos financeiros para melhorias no espaço físico do Campus da UFSJ 
onde você estuda são? 

Conceito Número de Respondentes Média 

Excelente 1 5% 

Muito Bom 5 25% 

Suficiente 5 25% 

Insuficiente 9 45% 

Resultado Insuficiente 

Os investimentos financeiros para aquisição de materiais de consumo, equipamentos e 
mobiliários para o Campus da UFSJ onde você estuda são? 

Conceito Número de Respondentes Média 

Muito bom 4 20% 

Suficiente 5 25% 

Insuficiente 9 45% 

Sem Condições de Responder 2 10% 

Resultado Insuficiente 
Fonte: Pesquisa de Autoavaliação – Questionário de Discentes de Pós-Graduação (2015). 

Na avaliação realizada pela CPA, os questionários, apresentados aos diferentes 

segmentos, buscaram levantar dados sobre a opinião dos respondentes no que diz respeito 

à gestão institucional da UFSJ. As perguntas disponibilizadas em matéria de gestão 

institucional têm relação direta com as unidades indicadas no item 4.3. 

A CPA conseguiu levantar a avaliação da gestão institucional através de perguntas 

direcionadas ao modelo de gestão vigente na UFSJ, relacionando aos segmentos e 

unidades administrativas e deliberativas. Das perguntas direcionadas aos Conselhos 

deliberativos, normativos e consultivos da instituição, do ponto de vista dos discentes 
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(graduação e pós-graduação), a representatividade e o funcionamento dos Conselhos foi 

avaliada como suficiente. 

Sobre investimento em estrutura e gestão, a avaliação mostrou-se positiva, tendo a 

UFSJ alcançado classificação excelente. Ademais, foi apontado que o relacionamento entre 

Reitoria e as demais unidades, bem como sua proposta de gestão, recentemente 

implementada, é ponto forte da Instituição. 

Em relação aos questionários respondidos pelos discentes da pós-graduação da 

UFSJ através da pesquisa realizada, especificamente sobre Sistema de Registro 

Acadêmico, o questionário indagou aos participantes: “Como você avalia o sistema de 

registro acadêmico (CONTAC ou POSGRAD), quanto aos aspectos de organização, 

informatização e diversificação de documentos disponibilizados?” Uma análise feita por 

segmento demonstra que 50% dos discentes da pós-graduação o avaliaram como ponto 

forte da Instituição. 

Os questionários apresentados aos diferentes segmentos buscaram levantar dados 

sobre a opinião dos respondentes, no que diz respeito à quantidade de investimento 

financeiro da UFSJ para consecução de suas atividades-fim (ensino, pesquisa e extensão), 

bem como das atividades de gestão (atividade-meio). Sobre o tema, os respondentes 

avaliaram como excelente, bastando dizer que a Instituição vem se mantendo num equilíbrio 

orçamentário coerente com sua missão. 

O questionário perguntou sobre a coerência entre o orçamento da UFSJ e a gestão 

institucional. Das perguntas disponibilizadas, a maioria delas foi avaliada positivamente, em 

outras palavras, foram avaliadas como suficientes ou excelentes pela maioria dos 

respondentes, pelo que a relação entre o planejamento financeiro e a gestão da UFSJ 

revelou-se mais do que coerente. 

Em termos percentuais, 25,6% de um universo de 429(quatrocentos e vinte e nove) 

respondentes consideram como suficiente a distribuição de recursos orçamentários aos 

diversos setores da UFSJ, ao passo que 29,2% de um universo de 2.077 (dois mil e setenta 

e sete) respondentes consideram suficientes os investimentos no desenvolvimento das 

atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão institucional. 

Uma leitura dos números revela, portanto, que a previsão orçamentária é compatível 

com os investimentos financeiros feitos pela gestão da UFSJ, demonstrando coerência entre 

o PDI e as ações implantadas no ano de 2014. 

A análise dos resultados referentes à Coerência entre o plano de carreira e a gestão 

do corpo técnico-administrativo e do corpo docente, obtidos através da pesquisa com os 
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discentes da pós-graduação, foi realizada no tópico referente a cada segmento, de forma a 

evitar duplicidade. 

4.4.9.4.1 – Conclusões 

A partir da realidade institucional e analisando os dados obtidos através da pesquisa 

realizada pela CPA, pode-se perceber que a pesquisa obteve resultados positivos nas 

diferentes dimensões analisadas. Em relação aos Conselhos deliberativos, normativos e 

consultivos da instituição, foram avaliados como sendo um ponto suficiente da Universidade 

pelos discentes da pós-graduação. A avaliação do investimento em estrutura e gestão 

também se mostrou positiva, bem como o relacionamento entre Reitoria e demais unidades 

da UFSJ, demonstrando que a proposta de gestão, recentemente implementada, é um 

ponto forte da Instituição.  

O Sistema de Registro Acadêmico passou por mudanças nos últimos anos e 

continua em constante evolução, padronizando suas atividades e informatizando os seus 

serviços, de forma a atender toda a comunidade acadêmica de forma mais eficiente e eficaz. 

O referido Sistema foi avaliado como excelente pelos discentes da pós-graduação. 

Em relação à quantidade de investimento financeiro da UFSJ para consecução de 

suas atividades-fim (ensino, pesquisa e extensão), bem como das atividades de gestão 

(atividade-meio), confirmando a realidade institucional apresentada, foi avaliada como 

excelente, demonstrando que a Instituição vem se mantendo num equilíbrio orçamentário 

coerente com sua missão. Da mesma forma que a coerência entre o orçamento da UFSJ e 

a gestão institucional, se revelou existente e em constante evolução. Dessa forma, pode-se 

constatar que a previsão orçamentária é compatível com os investimentos financeiros feitos 

pela gestão da UFSJ, demonstrando coerência entre o PDI e as ações implantadas no ano 

de 2014. 

4.4.9.5 – Discentes do Ensino à Distância 

Na ocasião em que a pesquisa foi realizada, a UFSJ contava com 2.748 (dois mil, 

setecentos e quarenta e oito) discentes do Ensino à Distância, sendo que 518 (quinhentos e 

dezoito) responderam ao questionário, o que corresponde a 18,85% de participação. A 

margem de erro foi de 4,3%. 

O Quadro 47, a seguir, apresenta uma análise dos resultados referentes à 

autoavaliação aplicada ao segmento dos Discentes do Ensino a Distância da Instituição. Os 

resultados foram reclassificados em 3 (três) níveis de satisfação: “excelente”, “suficiente” e 

“insuficiente”. Para se chegar ao resultado foi utilizado um algoritmo, conforme explanado 
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anteriormente, descartando-se as respostas “Sem Condições de Responder”.  Para o 

quesito Políticas de Gestão, foi apresentada uma questão, conforme segue: 

Quadro 47: Políticas de Gestão na avaliação dos Discentes de Graduação EAD 

Eixo 4 - Discentes de EAD 

Como você avalia a atuação da Coordenação do seu curso em relação às suas 
atribuições, disponibilidade, coerência, bom senso e transparência na gestão? 

Conceito Número de Respondentes Média 

Excelente 79 15% 

Muito Bom 170 33% 

Suficiente 148 29% 

Insuficiente 86 17% 

Sem Condições de Responder 35 7% 

Resultado Excelente 
Fonte: Pesquisa de Autoavaliação – Questionário de Discentes de Graduação a Distância (2015). 

 

Em relação aos questionários respondidos pelos Discentes do Ensino a Distância da 

UFSJ, através da pesquisa, a única pergunta realizada sobre Políticas de Gestão, teve 

como resultado excelente.  

Nesse sentido, a atuação da Coordenação de curso em relação às suas atribuições, 

disponibilidade, coerência, bom senso e transparência na gestão, teve resultado excelente, 

15% dos respondentes disseram ser excelente, 33% muito bom, 29% suficiente e 17% 

insuficiente. 

Para este segmento, não foram disponibilizadas questões abertas de resposta livre. 

4.4.9.6– Discentes Egressos da Graduação 

Não foram disponibilizadas questões objetivas relacionadas às Políticas de Gestão. 

No questionário de autoavaliação da UFSJ foram disponibilizadas questões abertas 

para que o respondente apresentasse sugestões de melhorias para o curso de graduação 

que os alunos cursaram. No entanto, não foram sugeridos melhorias ou apontamentos 

relacionados a Políticas de Gestão.  

4.4.9.7 – Discentes Egressos da Pós-Graduação 

Não foram disponibilizadas questões objetivas relacionadas às Políticas de Gestão. 

No questionário de autoavaliação da UFSJ, foram disponibilizadas questões abertas, 

para que o respondente apresentasse sugestões de melhorias para o curso de pós-

graduação que os alunos cursaram. No entanto, não foram sugeridos melhorias ou 

apontamentos relacionados a Políticas de Gestão. 
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4.5 – Eixo 5 – Infraestrutura física 

4.5.1 – Infraestrutura Consolidada 

A UFSJ é composta por seis unidades educacionais e um Centro Cultural, 

abrangendo uma área total de 1.108.567 m² (um milhão, cento e oito mil e quinhentos e 

sessenta e sete metros quadrados), sendo 101.750 m² (cento e um mil, setecentos e 

cinquenta metros quadrados) de área construída, distribuída da seguinte forma: Acadêmica - 

27.229 m² (vinte e sete mil, duzentos e vinte e nove metros quadrados); Administrativa - 

3.752 m² (três mil, setecentos e cinquenta e dois); Esportiva - 36.295 m² (trinta e seis mil, 

duzentos e noventa e cinco). E Outras - 34.474 m² (trinta e quatro mil, quatrocentos e 

setenta e quatro metros quadrados); distribuídas, conforme quadros abaixo: 

Quadro 48: Infraestrutura consolidada - CPA 

Campus Alto Paraopeba 

Espaços físicos Quantidade Área (m²) 

Salas de aula 17 1.064,83 

Salas de Coordenadorias/Secretarias 05 134.20 

Salas de Departamentos/Secretarias 05 67,21 

Salas de docentes 36 962,08 

Auditórios 01 ** 

Bibliotecas 01 2182,73 

Laboratórios 08 790,11 

Laboratórios de informática 02 175,59 

Área estudantil (CA/DCE) 01 177,79 

Salas administrativas 15 613,37 

Cantina 01 402,43 

Central de energia 01 163,47 

Vestiários 02 28,64 

Copa 01 67,41 

(circulações, sanitários, escadas, hall’s, passarelas, portaria, 
fosso elevador, etc.) 

01 2.537,22 

**Medida inclusa na área total da Biblioteca 

Fonte: PROAD (2015). 
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Quadro 49: Infraestrutura consolidada – CCO 

Campus Centro-Oeste Dona Lindu 

Espaços físicos Quantidade Área (m²) 

Salas de aula 27 2.314,60 

Salas de Coordenadorias/Secretarias 04 305,76 

Salas de docentes 50 1.478,89 

Auditórios 01 ** 

Bibliotecas 01 2182,73 

Laboratórios 29 2.509,44 

Laboratórios de informática 02 186,00 

Salas de vídeo 01 120,00 

Salas administrativas 18 820,00 

Xerox 01 60,00 

Cantina 01 402,43 

3º pavimento 01 1.735,87 

(circulações, sanitários, escadas, hall’s, passarelas, portaria, 
fosso elevador, etc.) 

01 1.976,63 

**Medida inclusa na área total da Biblioteca 

Fonte: PROAD (2015). 
 

 

 

Quadro 50: Infraestrutura consolidada - CSA 

Campus Santo Antônio 

Espaços físicos Quantidade Área (m²) 

Salas de aula 34 2.189,34 

Salas de Coordenadorias/Secretarias 08 118,84 

Salas de Departamentos/Secretarias 10 132,54 

Salas de docentes 77 1.025,99 

Auditórios 01 445,89 

Anfiteatros 01 248,25 

Bibliotecas 01 1.994,42 

Laboratórios 31 1.631,94 

Laboratórios de informática 02 155,84 

Salas de vídeo 01 65,15 

Área estudantil (CA/DCE/Empresas Jr.) 01 1.388,80 

Salas administrativas 78 2.502,39 

Área esportiva: Piscina e Ginásio 01 3.495,05 

Outras 01 12.836,00 

Fonte: PROAD (2015). 
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Quadro 51: Infraestrutura consolidada – CDB 

Campus Dom Bosco 

Espaços físicos Quantidade Área (m²) 

Salas de aula 45 2.407,27 

Salas de Coordenadorias/Secretarias 12 163,66 

Salas de Departamentos/Secretarias 14 190,26 

Salas de docentes 95 2.526,87 

Auditórios 03 771,24 

Bibliotecas 01 1.649,33 

Laboratórios 40 1.992,95 

Laboratórios de informática 03 239,12 

Salas de vídeo 01 104,98 

Biotério 01 105,53 

Brinquedoteca 01 56,84 

Clínica Psicologia 01 269,63 

Área estudantil (CA/DCE) 01 368,53 

Salas administrativas 17 320,92 

Área esportiva: campo e quadras 01 3.908,24 

(circulações, sanitários, escadas, hall’s, passarelas, portaria, 
fosso elevador, etc.) 

01 8.669,00 

Fonte: PROAD (2015). 

 

Quadro 52: Infraestrutura consolidada – CTAN 

Campus Tancredo Neves 

Espaços físicos Quantidade Área (m2) 

Salas de aula 37 2.392,66 

Salas de Coordenadorias/Secretarias 15 280,65 

Salas de Departamentos/Secretarias 04 52,85 

Salas de professores 71 1201,59 

Auditórios 01 ** 

Bibliotecas 01 2.182,73 

Laboratórios 12 1.686,98 

Laboratórios de informática 02 126,39 

Área estudantil 01 238,65 

Salas administrativas 05 124,85 

Área esportiva: campo e piscina 01 28.891,61 

Unitrabalho 01 433,73 

Indetec 01 139,19 

Consórcio da Juventude 01 237,06 

(circulações, sanitários, escadas, hall’s, passarelas, portaria, 
fosso elevador, etc.) 

01 9.374,00 

**Medida inclusa na área total da Biblioteca 

Fonte: PROAD (2015). 
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Quadro 53: Infraestrutura consolidada - CSL 

Campus Sete Lagoas 

Espaços físicos Quantidade Área (m²) 

Salas de aula 16 1280 

Salas de Coordenadorias/Secretarias 3 70 

Salas de Departamentos/Secretarias 3 48 

Salas de professores 24 396 

Auditórios 0 0 

Anfiteatros 1 ** 

Bibliotecas 1 2182,73 

Laboratórios 23 931 

Laboratórios de informática 2 130 

Salas de vídeo 1 50 

Área estudantil (CA/DCE/Empresas Jr.) 3 30 

Salas administrativas 8 346 

Outras 21 484 

**Medida inclusa na área total da Biblioteca 

Fonte: PROAD (2015). 

A UFSJ está adquirindo uma fazenda em São João del-Rei e outra em Sete Lagoas, 

com extensão de cerca de 80 (oitenta) hectares, para atender as demandas dos cursos da 

área das Ciências Agrárias. Projetando a expansão prevista até 2018, a estrutura crescerá 

ainda mais, como pode ser observado no Quadro 53, a seguir: 

Quadro 54: Evolução da expansão da Infraestrutura Física da UFSJ 

Evolução da Expansão da Infraestrutura Física da UFSJ 

Espaço Físico 2007 (m²) 2008 (m²) 2010 (m²) 2012 (m²) 2014 (m²) 2018 (m²) 

Área Total 1.108.567 1.108.567 1.108.567 1.108.567 1.148.720 1.148.720 

Construída 101.750 105.750 113.250 122.898 129.398 135.398 

Acadêmica 27.229 29.229 32.229 40.681 42.081 46.681 

Administrativa 3.752 4.752 6.752 7.550 7.950 8.550 

Esportiva 36.295 36.295 40.795 40.795 42.795 44.795 

Fonte: PROAD (2015). 

No sentido de dotar a UFSJ de infraestrutura adequada para o desenvolvimento das 

suas atividades acadêmicas e administrativas, o PDI estabelece os seguintes objetivos e 

metas: 

- Objetivos: 

a) Manter a preservação da infraestrutura existente, buscando soluções para garantir e 

manter o espaço físico em condições de utilização plena, visando atender as necessidades 

da pesquisa, ensino e extensão; 

b) Apoiar projetos e planos que busquem melhoramento socioambiental, incentivando a 

elaboração de projetos que estimulem a preservação do meio ambiente e busquem o 
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desenvolvimento social; 

c) Expandir infraestrutura física, buscando soluções para o atendimento da demanda 

dos espaços para a pesquisa, ensino, extensão, administração e convivência; 

d) Aprimorar permanentemente a execução de projetos e o acompanhamento de obras 

de infraestrutura física, visando ao atendimento dos interesses institucionais na elaboração 

de projetos, no acompanhamento e fiscalização de suas execuções. 

- Metas: 

a) Organizar o trânsito nas unidades educacionais, determinando as vias de acesso, 

estacionamentos e tráfego de pedestres e veículos, bem como criar um sistema de 

identificação e sinalização das instalações nas unidades educacionais. Prazo de execução: 

até 2018; 

b) Implantar um programa de gestão ambiental e energética na UFSJ. Prazo de execução: 

até 2018; 

c) Elaborar e executar projeto de segurança eletrônica nas unidades educacionais. Prazo de 

execução: até 2016; 

d) Implantar o sistema de telefonia Voip na UFSJ. Prazo de execução: até 2018; 

e) Estudar e desenvolver um novo sistema de abastecimento água/esgoto das unidades 

educacionais. Prazo de execução: até 2017; 

f) Reduzir em 80% a ociosidade da utilização dos espaços acadêmicos. Prazo de execução: 

30% até 2014, 50% até 2016 e, 80% até 2018; 

g) Elaborar estudo para atendimento da demanda de transporte, prevendo a renovação da 

frota da UFSJ. Prazo de execução: 2015; 

h) Ampliar a área física da UFSJ em, aproximadamente, 30.000 m². Prazo de execução: 

2014 a 2018. 

4.5.2 – Bibliotecas 

A Divisão de Biblioteca da UFSJ é composta por 6 (seis) bibliotecas com área total 

de 13.888 m² (treze mil, oitocentos e oitenta e oito metros quadrados)  e o Setor de 

Processamento Técnico – SEPRO. O acervo é formado por livros, periódicos, teses, fitas de 

vídeo, CD(s) e DVD(s) e está protegido por dispositivos de segurança que incluem portões 

eletrônicos. Atualmente são, aproximadamente, 15.000 (quinze mil) leitores inscritos. 

Nos últimos seis anos foram construídas as bibliotecas nas unidades educacionais 

CCO, CTAN, CSL e CAP. O projeto dessas bibliotecas é o mesmo, contando com área 

aproximada de 2.000 m², com estrutura apropriada, salas de estudos individual e em grupo, 

acesso para pessoas com deficiência (Quadro 54). 
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Quadro 55: Área Física de Bibliotecas 

Área Física Construída em m² 

Campus Santo Antônio 3.482 m² 

Campus Dom Bosco 2.016 m² 

Campus Tancredo de Almeida Neves 2.016 m² 

Campus Centro-Oeste Dona Lindu 2.262 m² 

Campus Alto Paraopeba 2.056 m² 

Campus Sete Lagoas 2.056 m² 

Acessibilidade para pessoas com deficiência 

As novas Bibliotecas da UFSJ foram planejadas para oferecer infraestrutura física 
adequada às pessoas com deficiência. Todas possuem: 
- Elevadores; 
- Banheiros adaptados; 
- Sistema Anti-Furto; 
- Câmeras de Monitoramento; 
- Laboratórios de Informática; 
- Salas de estudo em grupo; 
- Salas de estudo individual. 

Fonte: PROAD (2015). 

A Biblioteca do campus Santo Antônio possui uma estrutura diferente das demais, 

pois nela está instalado o Serviço de Processamento Técnico e Administrativo da Divisão de 

Biblioteca. É nesta biblioteca que é feito todo o processamento técnico e administrativo de 

todas as unidades. Todo material bibliográfico recebido através de compra ou doação é 

processado nesta biblioteca e distribuído para as demais, de acordo com suas 

especificidades. Possui uma estrutura adequada para atendimento ao usuário, com salas 

para os diversos tipos de acervo, salas para estudo em grupo e individual, e um amplo salão 

de estudo, com cabines de estudo individuais, mesas e cadeiras suficientes para 

atendimento das demandas. Laboratório de informática, com acesso à internet e 

possibilidade de impressão de trabalhos e rede wireless. Todas as salas possuem janelas 

que possibilitam um ótimo aproveitamento da iluminação e ventilação naturais e também 

uma boa iluminação artificial. As janelas não possuem tela de proteção. Possui sistema de 

monitoramento através de câmeras e portão eletrônico de proteção ao acervo. 

Há também o balcão de atendimento com serviços de circulação automatizados com 

leitura ótica, salas para o pessoal técnico-administrativo do setor, estantes para colocação e 

controle de acervo da coleção de reserva e escaninhos com chave para os discentes 

guardarem seus materiais, enquanto utilizam a biblioteca. As demais bibliotecas da sede e 

dos campi fora de sede foram construídas seguindo o mesmo projeto estrutural. 

4.5.2.1 – Política de Aquisição, Expansão e Atualização do Acervo 

A política de aquisição, expansão e atualização do acervo é feita através de compras 
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(Verbas da União e convênios) doações e permutas. A Divisão de Biblioteca mantém 

intercâmbio com mais de duzentas Instituições no País, e recebe periódicos nacionais e 

estrangeiros, através da permuta com as Revistas Vertentes e Anais de Filosofia editados 

pela UFSJ. A compra de material bibliográfico é organizada através de editais. Podem fazer 

solicitações os docentes, discentes e funcionários. Para a garantia da qualidade no 

processo de seleção e compra dos materiais (Livros, periódicos, CDs, DVDs, Fitas de Vídeo, 

etc.) são estabelecidos os seguintes critérios: 

- cursos em implantação (graduação e pós-graduação); 

- novas disciplinas; 

- atualização de Planos de Ensino; 

- alterações curriculares; 

- credenciamento e/ou recredenciamento de cursos; 

- áreas em que haja desenvolvimento de pesquisa; 

- atualização da edição; 

- idioma acessível à maioria dos usuários. 

 

Quadro 56: Acervo de Bibliotecas 

Acervo 

Acervo Total – Livros - Títulos 75.165 títulos 

Acervo Total – Exemplares 170.236 exemplares 

Títulos de periódicos nacionais 1016 títulos 

Títulos de periódicos estrangeiros 89 títulos 

Teses e dissertações 537 títulos 

Monografias 794 títulos 

Microfilmes 621 títulos 

Fonte: DIBIB (2015). 
 

 

Quadro 57: Evolução do Acervo de Bibliotecas – 2009/2013 

Evolução do Acervo no período 2009/2013 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Títulos 56.548 61.553 65.405 67.374 70.815 75.165 

Exemplares 119.390 131.353 142.170 148.733 159.268 170.236 

Fonte: DIBIB (2015). 

 

Arquivos Históricos e Documentais de São João del-Rei: 

a) Fontes Cíveis e Criminais do Acervo do Arquivo do Museu Regional de São João 

del-Rei; 

b) Acervo de Obras Raras e Antigas da Biblioteca Municipal Baptista Caetano 

D´Almeida; 
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c) Acervos Teatrais - Clube Teatral Artur Azevedo. 

Empréstimo Domiciliar: O sistema de empréstimos domiciliar é automatizado, 

possibilitando consultas ao catálogo por autor, título e assunto. 

Renovação e Reservas: Podem ser realizadas online, através de computadores 

disponibilizados nas Bibliotecas ou de qualquer computador ligado à Internet, através da 

página da Divisão de Biblioteca, disponível em www.dibib.ufsj.edu.br. 

Computadores para acesso à Internet: a biblioteca disponibiliza em suas unidades cerca 

de 120 (cento e vinte) computadores para acesso à Internet e base de dados local. 

Comutação Bibliográfica – COMUT: Está disponível aos usuários, o serviço de Comutação 

Bibliográfica, que consiste na obtenção de cópias de artigos de periódicos técnico-

científicos, teses e anais de congressos. 

Portal de Periódicos Capes: O Portal de Periódicos da Capes oferece acesso a textos 

completos disponíveis em mais de 37 mil publicações periódicas, internacionais e nacionais, 

e à diversas bases de dados que reúnem, desde referências e resumos de trabalhos 

acadêmicos e científicos, até normas técnicas, patentes, teses e dissertações, dentre outros 

tipos de materiais, cobrindo todas as áreas do conhecimento. Inclui também uma seleção de 

importantes fontes de informação científica e tecnológica de acesso gratuito na web. 

Horário de funcionamento: os setores de atendimento da Divisão de Biblioteca funcionam 

de segunda à sexta-feira das 8h às 22h30. 

As bibliotecas da sede não possuem a figura do bibliotecário de referência, que 

auxiliaria os usuários em suas pesquisas e na melhor utilização dos recursos disponíveis 

nas bibliotecas. Entretanto, possuem auxiliares treinados para fazerem o atendimento básico 

e os serviços de empréstimo, renovação, devolução e recolocação e organização dos livros 

nas estantes. 

As bibliotecas fora da sede possuem a figura do bibliotecário de referência, que 

auxilia os usuários em suas pesquisas e na melhor utilização dos recursos disponíveis nas 

bibliotecas, bem como o gerenciamento e organização destas. Há, também, auxiliares 

treinados para fazerem o atendimento básico e os serviços de empréstimo, renovação, 

devolução e recolocação/organização dos livros nas estantes. 

4.5.3 – Infraestrutura de Tecnologia da Informação - TI 

O Núcleo de Tecnologia da Informação (NTINF) da UFSJ, órgão de assessoramento 

diretamente subordinado à Reitoria, tem por objetivo desenvolver as atividades de Gestão 
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da Tecnologia da Informação da UFSJ. Tem como missão fornecer serviços e produtos de 

software ou hardware com qualidade e efetividade, prestando suporte às atividades de 

ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de São João del-Rei, no âmbito de 

Tecnologia da Informação. Tem como perspectiva atingir a excelência na prestação de 

serviços de tecnologia da informação e aumentar o nível de maturidade de governança de 

tecnologia da informação da Instituição, alinhando a tecnologia da informação ao tripé 

ensino, pesquisa e extensão, juntamente com as unidades organizacionais (pró-reitorias, 

diretorias, setores administrativos, departamentos etc.). 

O NTINF, atualmente, é composto por dois setores, nos quais estão lotados os 

servidores de cargos técnicos. São eles: 

 Setor de Desenvolvimento de Sistemas de Informação (SEDSI), responsável pelo 

desenvolvimento e implantação dos sistemas de informação institucionais; 

 Setor de Internet e Redes (SETIR), responsável por manter o funcionamento da rede 

física e lógica da instituição, que sustenta o bom desempenho dos sistemas de 

informação, bem como o funcionamento da Internet.  

Além dos dois setores, há um servidor auxiliar administrativo lotado sob a diretoria do 

NTINF. Tal servidor exerce atividades administrativas e ainda presta todo tipo de suporte 

aos usuários dos recursos de TI da UFSJ. 

Essa estrutura enxuta, com apenas dois setores técnicos e mais a diretoria, 

desempenha atividades em diversas áreas existentes no universo de um órgão de TI, a 

saber: 

Administração e Governança de TI 

- Coordenação geral das áreas técnicas; 

- Elaboração dos projetos de TI com apoio das áreas específicas; 

- Realização de análises e pareceres em todos os processos que envolvem 

contração de bens e serviços de TI de todas as unidades da UFSJ em 

conformidade com as normativas do MPOG e exigências do TCU; 

- Cumprimento da Instrução Normativa 04/2014 que demanda envolvimento integral 

do NTINF em qualquer processo de contratação de bens e serviços de TI da 

UFSJ; 

- Gestão, fiscalização de contratos de TI, contemplando, inclusive, o lançamento de 

atestes mensais no sistema SICON do SERPRO; 

- Controle de pagamentos de bolsistas, contratos e demais despesas (solicitações de 

despesas, diárias e passagens no SCDP); 
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- Gestão orçamentária geral da unidade; 

- Controle dos mapas de ocorrências da unidade; 

- Alinhamento das tecnologias da informação ao planejamento institucional. 

Analise e Desenvolvimento de Sistemas 

- Desenvolvimento e implantação de sistemas de informação, por meio de diversas 

etapas, tais como: Plano de Execução do Projeto, Levantamento de Requisitos, 

Casos de Uso, Construção e Análise, Projeto, Implementação (codificação, 

programação), Testes, Implantação, Avaliação e Manutenção; 

- Coleta de dados institucionais e envio de informações para os órgãos da 

Administração Pública Federal, como MEC, TCU, dentre outros. 

- Manutenção de sistemas legados, internos ao NTINF e a outros setores da 

Universidade. 

Suporte a Usuários de Sistemas 

- Atendimento e controle de ordens de serviços (OS) para sistemas; 

- Auxílio aos usuários em questões técnicas dos sistemas de informação de 

responsabilidades do NTINF, tanto por meio de atendimento telefônico quanto por 

atendimento das ordens de serviços; 

- Definição do nível de suporte e posterior encaminhamento para área responsável. 

Infraestrutura de Redes 

- Projeto, gerência e manutenção da infraestrutura física de redes, tais como 

cabeamentos estruturados, ativos de rede (switches, roteadores, antenas, etc.), 

bem como da conexão intercampi da UFSJ; 

- Instalação, configuração e administração dos recursos dos computadores 

servidores e demais recursos computacionais do datacenter da instituição. 

Segurança da Informação 

- A segurança das informações e comunicações dos ativos de rede da UFSJ é gerida 

e monitorada pelo SETIR por meio de ferramentas como o firewall. A UFSJ 

pretende implantar também outros projetos de segurança da informação, como o 

sistema de autenticação para acesso à Internet. 

- Elaboração e manutenção de uma política de segurança e backup. 

Gerência de Serviços de Internet e Redes 



Relatório de Autoavaliação Institucional 2014 – UFSJ 

Comissão Própria de Avaliação – CPA/UFSJ 2014-2016   200 

- Gerenciamento lógico da rede e da internet, a fim de manter ótima performance no 

tráfego de dados, conectividade, correios eletrônicos (e-mail), políticas de acesso 

a informação da internet etc. 

Suporte a Usuários de Internet e Redes 

- Atendimento e controle de ordens de serviços (OS) para internet; 

- Auxílio aos usuários em questões técnicas dos serviços ligados à internet, tanto por 

meio de atendimento telefônico, quanto por atendimento das ordens de serviços. 

Os serviços oferecidos aos usuários compreendem a configuração de programas 

diversos, a resolução de problemas de instalação de software e configurações das 

aplicações de rede. 

- Definição do nível de suporte e posterior encaminhamento para área responsável. 

Manutenção de Equipamentos 

- Assistência técnica a todos os equipamentos de informática da instituição. 

Atualmente, este é um serviço terceirizado, sob a responsabilidade do SETIR e da 

direção do NTINF. 

Gerência da Manutenção de Equipamentos 

- Atendimento e controle de ordens de serviços (OS) para manutenção; 

- Definição do nível de suporte e posterior encaminhamento para área responsável. 

Esse serviço atualmente é feito pelo auxiliar administrativo lotado na Diretoria do 

NTINF. 

A fim de orientar e melhor planejar as atividades e serviços prestados pelo NTINF, 

está sendo elaborado um Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) para o biênio 

2015-2016, em conformidade com a Instrução Normativa nº 04/2014 da SLTI/MPOG. Os 

principais objetivos desse PDTI são: identificar as necessidades de TI da UFSJ, alinhadas 

aos seus objetivos estratégicos; focar esforços em ações nas quais os benefícios são 

maiores ou onde há maior necessidade (eficácia e efetividade) e aproveitar melhor os 

recursos disponíveis (eficiência e economicidade). 

 A rede UFSJ conta atualmente com aproximadamente 6.500 pontos de rede 

instalados e 100 km de fibra ótica, interligando setores e departamentos aos diversos 

equipamentos responsáveis pela distribuição e comutação dos acessos à Internet. 

Em 2014 foram instalados 1.804 pontos de rede para disponibilizar Internet para os 

prédios da UFSJ, a saber: 
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 Departamento de Ciência da Computação (prédio novo); 

 Departamento de Engenharia Mecânica (reformulação do 1º andar); 

 Departamento de Engenharia Elétrica (readequação de pontos nos 4 andares do 

prédio); 

 Laboratório de Neurociência Experimental Computacional (prédio novo); 

 Departamento de Ciências Naturais (reformulação do 1º andar); 

 Reformulação completa da rede do Campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO), 

abrangendo os Blocos A, B, C, D e o novo prédio do curso de Farmácia (Bloco E). 

Os incidentes de segurança de TI são tratados pelo SETIR, que possui dois Técnicos 

de TI (do quadro da instituição) aptos para realizar tal tarefa. Esses incidentes de segurança 

são relatados por meio de notificações recebidas pelo Centro de Atendimento a Incidentes 

de Segurança (CAIS) da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP). 

Os incidentes de segurança de TI relatados por meio de notificações pelo CAIS ao 

SETIR em 2014 foram: 

a) Registro de incidentes de TI relatados por meio de notificações pelo CAIS ao SETIR em 

2014. 

- Host infectado com bot – 72 

- SPAM – 39 

- Tentativa de exploração de vulnerabilidades – 7 

- Comprometimento de Aplicação – 2 

- Violação de direitos autorais – 9 

- Fingir ou falsificar identidade ou instituição - 7 

A demanda por desenvolvimento de softwares na UFSJ é constante e em grande 

volume, e a automatização e integração de diversos processos institucionais é uma das 

maiores demandas encontradas no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2014-

2018. Estes tipos de serviços, relacionados à informatização da Instituição, são atendidos 

pelo Setor de Desenvolvimento de Sistemas de Informação (SEDSI) do NTINF. 

Em 2014 foram adquiridas as ferramentas SIPAC - Sistema Integrado de Patrimônio, 

Almoxarifado e Compras e o SIGRH – Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos.  

O SIPAC oferece operações fundamentais para a gestão das unidades responsáveis 

pelas finanças, patrimônio e contratos e integra totalmente a área administrativa, desde a 

requisição (material, prestação de serviço, suprimento de fundos, diárias, passagens, 

hospedagem, material informacional, manutenção de infraestrutura) até o controle do 

orçamento distribuído internamente. No SIPAC, cada unidade administrativa possui seu 
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orçamento e a autorização de qualquer despesa, por unidade, deverá ocorrer, previamente, 

neste sistema, antes mesmo de ser executada no SIAFI. Além das requisições e do controle 

orçamentário, o SIPAC controla e gerencia: compras, licitações, boletins de serviços, 

liquidação de despesas, manutenção das atas de registros de preços, patrimônio, contratos, 

convênios, obras, manutenção do campus, faturas, bolsas e pagamento de bolsas, 

abastecimento e gastos com veículos, memorandos eletrônicos, tramitação de processos, 

dentre outras funcionalidades. Por tudo isso, esse sistema representa grande avanço para a 

administração universitária, uma vez que permite o controle refinado dos procedimentos 

administrativos, vinculado-os, inclusive, ao orçamento distribuído no âmbito interno.  

O SIGRH (Sistema Integrado de Gestão e Recursos Humanos) informatiza os 

procedimentos de recursos humanos, tais como: marcação / alteração de férias, cálculos de 

aposentadoria, avaliação funcional, dimensionamento de força de trabalho, controle de 

frequência, concursos, capacitações, atendimentos on-line, serviços e requerimentos, 

registros funcionais, relatórios de RH, dentre outros. A maioria das operações possui algum 

nível de interação com o sistema SIAPE (sistema de âmbito nacional), enquanto outras são 

somente de âmbito interno.  

Atualmente o Controle acadêmico de graduação da UFSJ é gerenciado pelo sistema 

CONTAC, e a pós-graduação pelo sistema POSGRAD. Está na fase de concepção a 

implantação do sistema SIGAA, dos mesmos desenvolvedores dos sistemas SIPAC e 

SIGRH, para gerência tanto da graduação quanto da pós-graduação. 

Enquanto o SIGAA não é implantado na UFSJ, solicitações de manutenções evolutivas 

(pedidos de novas funcionalidades e relatórios) ou corretivas (correções de erros do 

sistema) são avaliadas e executadas pelo SEDSI, com o intuito de assegurar o andamento 

das atividades acadêmicas. 

4.5.4 – Obras de infraestrutura física concluídas em 2014 

O ano de 2012 tornou-se um marco para a Divisão de Projetos e Obras, já que, com 

a nova Reitoria, o Setor de Obras foi desvinculado da Prefeitura de Campus e transformado 

em Divisão subordinada diretamente à Pró-Reitoria de Administração, além de ganhar mais 

1 (um) engenheiro civil e 1 (um) arquiteto. 

Essa desvinculação permitiu uma grande evolução no desenvolvimento das 

atividades e possibilitou uma melhor estruturação do sistema de fiscalização de obras. 

As obras concretizadas nos diversos campi, no ano de 2014, foram: 

a) Campus Dom Bosco - CDB  
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Obra 1: Adequação de 6 (seis) laboratórios do DCNAT, com instalação de bancadas, 

fechamento nas bancadas existentes, retirada de porta e recolocação desta, construção de 

casas de gás, sistemas de exaustão entre outros serviços, capacitando-os para a 

implantação do curso de Medicina. Contrato 007/2014 celebrado e executado pela empresa 

ICOM Construções Ltda. Custo total do serviço foi no valor de R$ 83.856,10, com término 

em novembro de 2014. 

Resultado: Obra licitada em janeiro de 2014, com contrato assinado em fevereiro de 2014 e 

ordem de serviço emitida em março de 2014. 

Obra 2: Estudo e projeto geotécnico para contenção e recuperação de erosão. Contrato 

137/2013, celebrado e executado pela empresa Consmara Engenharia Ltda. O valor de R$ 

48.707,93, e termo aditivo no valor de R$ 11.933,00 (acréscimos). Custo total do serviço de 

R$ 60.640,93, com término em agosto de 2014. 

Resultado: 100% - Serviço concluído. 

b) Campus Tancredo Neves - CTAN 

Obra 1: Fornecimento e instalação de sistema inteligente de monitoramento externo do 

Campus. Contrato 162/2013 celebrado e executado pela IPS Tecnologia e Consultoria. O 

valor inicial de R$ 242.000,00 e termo aditivo no valor de R$ 54.963,19. Custo total do 

serviço foi no valor de R$296.963,19, com término em abril de 2014. 

Resultado: 100% - Serviço concluído 

 

Obra 2: Sala do Cluster do Prédio da Computação no Campus para atender a demanda de 

energia dos equipamentos adquiridos pelo curso. Contrato 286/2014 celebrado e executado 

pela Alumiaço Construtora Del Rei Ltda – ME. O custo total para o serviço foi no valor de 

R$44.370,90, com término em outubro de 2014. 

Resultado: 100% - Serviço concluído 

 

Obra 3: Implantação do Laboratório de Cromatografia no prédio da Zootecnia no Campus 

Tancredo Neves da UFSJ. Contrato 311/2015 celebrado e em execução pela Alumiaço 

Construtora Del Rei Ltda – ME. Custo total do serviço foi no valor de R$ 41.037,55, com 

término em fevereiro de 2015. 

Resultado: Obra licitada em novembro de 2014, com contrato assinado e ordem de serviço 

emitida em dezembro de 2015. 100% - Serviço concluído. 

c) Campus Centro Oeste Dona Lindu - CCO 

Obra 1: Fornecimento e instalação de sistema de geração próprio de energia e 

equipamentos do tipo no-break e o gerador para correção dos níveis de tensão, para 



Relatório de Autoavaliação Institucional 2014 – UFSJ 

Comissão Própria de Avaliação – CPA/UFSJ 2014-2016   204 

atender às necessidades do Campus. Contrato 167/2013 celebrado e executado pela 

empresa J & R Instalações Elétricas Ltda. O custo total do serviço foi no valor de 

R$859.699,00, com término em junho de 2014. 

Resultado: 100% - Serviço concluído. 

 

Obra 2: Construção da segunda etapa do prédio para o curso de Farmácia, com 4 blocos, 

sendo três para a área acadêmica e outro para serviços, em 3 pavimentos, com uma área 

construída de 3.320,31m² de edificação, 322,70 m² de passeios, 125,98 m² de beirais, 

1.285,00m² de via bloquetada e 2.000,00 m² de grama, num total de 7.053,99 m², onde 

serão alocados os laboratórios do curso. Nesta etapa ficarão acabados 2 blocos acadêmicos 

e o bloco de serviço e terá inicio a 1ª etapa da construção do quarto bloco acadêmico. 

Contrato 754/2012, celebrado e executado por Visual Construtora Del Rei Ltda. O custo total 

da obra foi no valor de R$ 3.720.032,60, com término em agosto de 2014. 

Resultado: 100% - Serviço concluído. 

d) Campus Alto Paraopeba – CAP 

Obra 1: Construção de remanescente do prédio para a Biblioteca, com área construída de 

2.182,73 m²  de edificação, 1.161,75 m²  de passeios, 42,50 m² de beirais, 91,70 m²  de 

escadas e rampas externas, 3.000,00 m² de grama, num total de 6.478,68 m², em 3 

pavimentos, onde serão alocados os acervos dos cursos de cursos de Engenharia Civil com 

ênfase em estruturas metálicas, Engenharia Mecatrônica, Engenharia Química e Engenharia 

de Telecomunicações, bem como, um anfiteatro climatizado e preparado para a realização 

de eventos acadêmicos, um laboratório de informática, salas administrativas e de controle, 

sala de microfilmagem, cabines de estudos individuais e em grupo e uma sala de vídeo. 

Contrato 031/2013 celebrado e executado por Sicla Engenharia Ltda. O valor inicial de R$ 

2.398.203,22 e termos aditivos nos valores de R$ 15.621,74 (acréscimos), R$ 99.204,09 

(acréscimos), R$ 14.213,26 (supressão), R$ 10.003,24 (acréscimos). Custo total da obra foi 

de R$ 2.508.819,03, com término em setembro de 2014. 

Resultado: 100% - Obra concluída. 

 

Obra 2: Construção da segunda etapa do prédio para os cursos de Pós-Graduação, em 02 

pavimentos, com uma área construída de 1.531,70m² de edificação, 155,82m², 72,10m² de 

beirais, 2.000,00m² de grama, num total de 3.759,62m², onde serão alocados 08 laboratórios 

para a pós-graduação, 03 salas de aula, 01 sala de reuniões, 01 sala para a coordenação, 

01 almoxarifado, 01 copa, 01 câmara fria e 03 gabinetes para docentes. Contrato 035/2013 

celebrado e executado pela empresa Sicla Engenharia Ltda. O valor inicial de R$ 

2.064.412,45 e termos aditivos nos valores de R$ 100.722,26 (acréscimos), R$ 157.879,28 
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(acréscimos), R$ 3.219,39 (supressão), custo total da obra foi de R$ 2.319.794,60, com 

término em outubro de 2014. 

Resultado: 100% - Serviço concluído. 

 

Obra 3: Construção da segunda etapa da construção de um prédio para o curso de 

Mecatrônica, em 02 pavimentos, com uma área construída de 1067,16m² de edificação, 

104,17m² de beirais, 161,28 m² de passeios, 1.743,65m² de bloquetes, 1936,80m² de 

grama, num total de 5.013,06m², onde serão alocados os laboratórios de mecânica do 

DETEM, com o acabamento final da edificação. Contrato 156/2013 celebrado e executado 

pela Alumiaço Construtora Del Rei Ltda. O valor inicial de R$ 1.610.000,00, e termos aditivos 

nos valores de R$ 85.428,58 (supressão), R$ 270.361,38 (acréscimos), custo total da obra 

foi no valor de R$ 1.794.932,80, com término em março de 2015. 

Resultado: 100% - Obra concluída. 

 

Obra 4: Construção de caixa de escadas com elevador e implantação dos laboratórios de 

química no CAP. Contrato 009/2014 celebrado e executado pela empresa GTG Engenharia 

Consultoria & Locação de Equipamentos Ltda. O valor inicial de R$ 754.000,00 e termos 

aditivos nos valores de R$ 8.775,68 (supressão), R$ 182.962,87 (acréscimos), custo total da 

obra foi no valor de R$928.187,19, com término em março de 2015. 

Resultado: 100% - Obra concluída. 

e) Campus Sete Lagoas - CSL 

Obra 1: Construção da 2ª etapa de um prédio para os cursos de Engenharia de Alimentos e 

Agronômica com três blocos, sendo dois para a área acadêmica e outro de serviços, em 03 

pavimentos, com uma área construída de 2.229,15 m² de edificação, 169,13 m² de passeio, 

75,52 m² de beirais, 2.800,00 m² de via bloquetada e 1.000,00 m² de grama, num total de 

6.273,80 m², onde serão alocados os laboratórios dos cursos citados. O. Contrato 751/2012 

celebrado e executado pela empresa Catedral Engenharia Ltda. O valor de R$ 2.862.556,02 

e termo aditivo no valor de R$ 433.784,70 (acréscimos), custo total da obra no valor de R$ 

3.296.340,72, com término em junho de 2014. 

Resultado: 100% - Obra concluída. 

 

Obra 2: Construção do prédio da Planta Piloto, com laboratórios para o curso de Engenharia 

de Alimentos, e do galpão para máquinas agrícolas do curso de Engenharia Agronômica, 

além da rede de média e baixa tensão para alimentação destes prédios e iluminação da via 

de acesso aos mesmos, com uma área construída de 945,85 m² de edificação, 287,05 m² de 

passeios, 28,28 m² de beirais, 1.200,00 m² de grama e 1.479,97 m² de via e estacionamento 

bloquetado, num total de 3.941,15 m². Contrato 752/2012 foi celebrado e executado pela 
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empresa Catedral Engenharia Ltda, O valor de R$ 2.510.182,71 e termo aditivo no valor de 

R$ 571.612,13 (acréscimo), custo total da obra no valor de R$ 3.081.794,84 e término em 

outubro de 2014. 

Resultado: 100% - Obra concluída. 

4.5.5 – Obras de infraestrutura física em execução 

Além das construções, ampliações e reformas de infraestrutura física que foram 

concluídas em 2014, várias outras se encontram em execução nos diversos campi da UFSJ. 

a) Campus Santo Antônio – CSA 

Obra 1: Construção de um prédio destinado a abrigar o Complexo de Salas de Aulas, com 

uma área construída de 5.019,00m² de edificação em 04 pavimentos, onde serão alocados: 

38 salas de aulas; circulação horizontal e vertical, elevadores; recepção; instalações 

sanitárias acessíveis; instalações sanitárias; casa de lógica; casa de energia; copa e 

serviço; xerox; sala de espera; área de convivência; depósitos; e entorno com 

estacionamento. Contrato 168/2013 celebrado e em execução pela empresa Construtora 

Baccarini Ltda. Custo previsto para a obra no valor de R$ 8.250.000,00 e termos aditivos 

nos valores de R$ 66.598,51 (supressão) e R$ 377.026,76 (acréscimos) até o presente, em 

função da nova sondagem, com término previsto para agosto de 2015. 

Resultado: Contrato assinado em janeiro de 2014, porém o projeto estrutural foi revisado em 

função da nova sondagem e o início da obra ocorreu em 09/06/2014. 

b) Campus Dom Bosco - CDB 

Obra 1: Construção de um prédio destinado a abrigar o Complexo de Salas de Aulas, com 

uma área construída de 5.019,00m² de edificação em 04 pavimentos, onde serão alocados: 

38 salas de aulas; circulação horizontal e vertical, elevadores; recepção; instalações 

sanitárias acessíveis; instalações sanitárias; casa de lógica; casa de energia; copa e serviço; 

xerox; sala de espera; área de convivência; depósitos; e entorno com estacionamento. 

Contrato 282/2014 celebrado e em execução pela Alumiaço Construtora Del Rei Ltda – ME. 

Custo previsto para a obra no valor de R$ 8.248.000,00, com término previsto para 

novembro de 2015. 

Resultado: Contrato assinado em janeiro de 2014, porém O projeto estrutural foi revisado 

em função da nova sondagem e o início da obra ocorreu em 09/06/2014. 

 

Obra 2: Diagnóstico e projeto básico de reforço da estrutura da biblioteca do Campus. 

Contrato 300/2014 celebrado e executado pela empresa Bedê Consultoria e Projetos Ltda. 

Custo total do serviço foi de R$ 14.600,00, com término em dezembro de 2014. 
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Resultado: Em andamento. 

c) Campus Tancredo Neves - CTAN 

Obra 1: Construção da segunda etapa do prédio para o curso de Computação com uma 

área construída de 1.801,65m² de edificação, 386,20m² de passeios, 301,82 m² de 

bloquetes, 1.246.40 m² de grama, num total de 2.736,07 m². Contrato 154/2013 celebrado e 

em execução pela Construtora Baccarini Ltda. Custo previsto para a obra no valor de R$ 

2.900.000,00, com término previsto para fevereiro de 2015. 

Resultado: 98% - Obra em andamento. 

d) Campus Sete Lagoas - CLS 

Obra 1: Construção da primeira etapa do prédio para o curso de Engenharia Controle e 

Automação, em 02 pavimentos, com uma área construída de 1.089,84m² de edificação. 

Contrato celebrado e em execução pela empresa GTG Engenharia Consultoria & Locação 

de Equipamentos Ltda. Custo previsto para a obra no valor de R$ 796.760,56, com término 

previsto para 2015. 

Resultado: % - Obra em andamento. 

 

Obra 2: Construção de um prédio destinado a abrigar o Complexo de Salas de Aulas, com 

uma área construída de 5.019,00m² de edificação em 04 pavimentos, onde serão alocados: 

38 salas de aulas; circulação horizontal e vertical, elevadores; recepção; instalações 

sanitárias acessíveis; instalações sanitárias; casa de lógica; casa de energia; copa e serviço; 

xerox; sala de espera; área de convivência; depósitos; e entorno com estacionamento. Em 

função da nova sondagem houve alteração do projeto estrutural. O Contrato 008/2014 

celebrado e está em execução pela empresa Catedral Engenharia Ltda, no valor previsto de 

R$ 8.945.000,00 e termos aditivos nos valores de R$ 87.082,00 (supressão) e 

R$1.019.047,32 (acréscimos) até o presente, com término previsto para janeiro de 2016. 

Resultado: % - Obra em andamento. 

4.5.6 – Planejamento de obras de infraestrutura física a serem iniciadas em 2015 

Ainda com o objetivo de possibilitar a expansão de cursos e da comunidade 

universitária, o início de várias outras obras de infraestrutura física nos campi da UFSJ 

integram o planejamento da Direção Executiva da Instituição, para o ano de 2015. 

a) Campus Santo Antônio – CSA 

Obra 1: Construção da primeira etapa de um prédio destinado a abrigar o Departamento de 

Ciências Térmicas e dos Fluidos e o Centro de Pesquisa em Processos de Energia – 
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CEPPE , com uma área construída de 1.804,60m² de edificação em 4 pavimentos; 156,51m² 

de passeio; 29,61m² de reservatório de reuso e entorno com 800m² de grama. Contrato em 

elaboração que será celebrado e executado pela empresa Trifolium Construtora Eireli – ME. 

O custo previsto para a obra no valor de R$ 3.996.907,32, sendo que a FINEP financia parte 

da obra do CEPPE, conforme convênios nº 010100618.00 e nº01120157.00 de valores da 

ordem de R$600.000,00 e R$338.000,00, com término previsto para 270 dias após emissão 

da ordem de serviço. 

Resultado: Obra licitada em dezembro de 2014, com contrato em elaboração e aguardando 

emissão de ordem de serviço. 

b) Campus Alto Paraopeba - CAP 

Obra 1: Construção da primeira etapa do prédio para o curso de engenharia Civil, em 02 

pavimentos, com uma área construída de 1.089,84m² de edificação. Contrato 009/2014 

celebrado e em execução pela empresa GTG Engenharia Consultoria & Locação de 

Equipamentos Ltda. Custo previsto para a obra no valor de R$ 796.982,63, com término 

previsto para 300 dias após emissão da ordem de serviço. 

Resultado: Obra licitada em dezembro de 2014, com contrato em elaboração e aguardando 

emissão de ordem de serviço. 

 

Obra 2: Construção da rede de esgoto para Cantina e Pós-graduação no Campus. Contrato 

em elaboração que será celebrado e executado pela empresa GTG Engenharia Consultoria 

& Locação de Equipamentos Ltda. Custo previsto para a obra no valor de R$ 194.000,00, 

com término previsto para 90 dias após emissão da ordem de serviço. 

Resultado: Obra licitada em fevereiro de 2014, com contrato em elaboração e aguardando 

emissão de ordem de serviço. 

4.5.7 – Infraestrutura da Comissão Própria de Avaliação da UFSJ 

A Comissão Própria de Avaliação da UFSJ, instituída pela Resolução do Conselho 

Universitário nº 004, de 10 de novembro de 2004, é o órgão responsável pela coordenação 

dos processos internos de avaliação, de sistematização e de prestação das informações 

solicitadas pelo INEP, como parte integrante do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino 

Superior - SINAES. Entre suas atribuições, definidas na Resolução do Conselho 

Universitário nº 006, de 25 de janeiro de 2006, estão: a condução dos processos 

autoavaliativos da UFSJ, a preparação do Projeto de Autoavaliação a ser aprovado pelo 

CONSU, a elaboração de procedimentos de avaliação de áreas, cursos e da própria 

instituição, em consonância com o SINAES, bem como sistematizar, analisar e interpretar os 

dados obtidos a partir das avaliações. A participação das comunidades acadêmica e externa 

é garantida na CPA/UFSJ, que conta com onze membros, sendo quatro deles docentes, 
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quatro técnicos-administrativos, dois discentes e um membro da comunidade externa. Além 

disso, cada categoria representada possui um suplente. 

Obedecendo aos prazos estabelecidos para a avaliação externa pelo INEP, a CPA 

propõe um Plano de Trabalho, em consonância com as diretrizes do CONAES, o 

cronograma de atividades a serem desenvolvidas em cada ciclo avaliativo, com indicação 

dos nomes dos devidos responsáveis por sua execução. A divulgação dos resultados, 

contendo inclusive recomendações à Reitoria, é feita junto à comunidade de forma ampla, 

tanto por via impressa quanto eletrônica, incluindo-se a realização de um fórum bianual de 

autoavaliação. O caráter diagnóstico e formativo da autoavaliação deve servir à reanálise 

das prioridades estabelecidas no projeto institucional, quando necessário. 

Os resultados da autoavaliação são amplamente divulgados, tanto por via eletrônica 

(página da CPA) quanto por meio de evento anual envolvendo toda a comunidade 

acadêmica. Previstos no item "Observações e Recomendações da Autoavaliação quanto às 

Dimensões da Lei Sinais" do relatório final de Autoavaliação Institucional, os resultados da 

autoavaliação institucional contendo sugestões e comentários são também dirigidos à 

Reitoria e ao Conselho Universitário. A Reitoria os utiliza na reorientação de estratégias de 

ação e prioridades administrativas, que são em seguida propostos e discutidos entre os 

gestores e dirigentes da Instituição. Citamos como exemplos da utilização dos resultados 

das avaliações na UFSJ a institucionalização da Ouvidoria e a implementação do Plano 

Diretor de Informação Organizacional para Avaliação e Gestão Institucional, que envolveu o 

desenvolvimento de uma série de sistemas informatizados que hoje possibilitam a 

compilação de dados necessários à autoavaliação e à gestão administrativa, bem como a 

disponibilização contínua das informações e documentos referentes às dimensões do 

SINAES, em consonância com a política federal de governo eletrônico. 

4.5.8 – Autoavaliação da infraestrutura da UFSJ 

Com o objetivo de identificar as opiniões da comunidade acadêmica da UFSJ sobre 

a infraestrutura institucional, o questionário de autoavaliação, disponibilizado entre os dias 

10 de dezembro de 2014 a 31 de janeiro de 2015, apresentou questões específicas às 

necessidades de cada segmento, conforme apresentado nos próximos itens. 

4.5.8.1 – Técnicos-Administrativos  

Na ocasião em que a pesquisa foi realizada, a UFSJ contava com 562 (quinhentos e 

sessenta e dois) técnicos-administrativos, sendo que 216 (duzentos e dezesseis) 

responderam o questionário, o que corresponde a 38,43% de participação. 
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O Quadro 58, a seguir, apresenta uma análise dos resultados referentes à 

autoavaliação aplicada ao segmento Técnico-Administrativo da Instituição. Os resultados 

foram reclassificados em 3 (três) níveis de satisfação: “Excelente”, “Suficiente” e 

“Insuficiente” . Para o quesito Infraestrutura, 17 (dezessete) perguntas foram realizadas, 

como pode ser visto a seguir: 

Quadro 58: Resultados da pesquisa realizada com os Técnicos-Administrativos 

Pergunta E MB S I Resultado 

As condições de acessibilidade para as pessoas com deficiência 
no Campus onde trabalha? 

3 15 37 45 Insuficiente 

As salas de aula de sua unidade educacional, quanto aos 
aspectos quantidade, dimensão, limpeza, iluminação, acústica, 
ventilação, segurança, acessibilidade, conservação e 
infraestrutura de informática: 

4 23 44 29 Suficiente 

As instalações administrativas do seu setor de trabalho quanto 
aos aspectos dimensão, limpeza, iluminação, acústica, 
ventilação, segurança, acessibilidade, conservação e 
infraestrutura de informática: 

4 18 34 44 Insuficiente 

As instalações sanitárias de sua unidade educacional quanto 
aos aspectos quantidade, dimensão, limpeza, iluminação, 
ventilação, segurança, acessibilidade e conservação: 

4 27 43 26 Suficiente 

A biblioteca de sua unidade educacional quanto aos aspectos 
dimensão, iluminação, limpeza, conservação, ventilação, 
acessibilidade e instalações para o acervo: 

8 40 43 9 Excelente 

A biblioteca de sua unidade educacional quanto aos aspectos de 
segurança, condições para atendimento educacional 
especializado e ambiente de estudos individuais e em grupo: 

5 35 45 15 Suficiente 

O acervo da biblioteca de sua unidade educacional quanto aos 
aspectos qualidade de títulos, quantidade de títulos e 
quantidade de exemplares: 

4 31 45 20 Suficiente 

Os serviços prestados pelos profissionais da área de 
biblioteconomia e os horários de funcionamento da biblioteca de 
sua unidade educacional: 

11 38 45 6 Excelente 

A informatização da biblioteca de sua unidade educacional 
quanto ao acesso via internet (consulta, reserva e renovação), 
informatização do acervo e banco de dados: 

10 42 41 7 Excelente 

Os serviços prestados pela biblioteca (empréstimos, espaço 
para pesquisa na web, Portal de Periódicos da Capes, Biblioteca 
Digital de Teses e Dissertações, comutação bibliográfica, ficha 
catalográfica etc) de sua unidade educacional: 

11 35 46 8 Suficiente 

As salas de apoio de informática da sua unidade educacional, 
quanto aos aspectos equipamentos, normas de segurança 
física, espaço físico, acessibilidade física e condições 
ergonômicas: 

4 17 44 35 Suficiente 

As salas de apoio de informática da sua unidade educacional 
quanto aos aspectos normas de segurança da informação, 
acesso à Internet, acessibilidade digital, atualização de 
Software, serviços e suporte: 

4 17 42 37 Suficiente 
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Os recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação de 
sua unidade educacional: 

3 13 46 38 Suficiente 

A infraestrutura física dos laboratórios e ambientes para práticas 
didáticas de sua unidade educacional quanto aos aspectos 
dimensão, limpeza, iluminação, ventilação, segurança, 
conservação e acessibilidade: 

6 24 44 27 Suficiente 

Os serviços relacionados aos laboratórios de ensino (horário de 
atendimento, manuais de utilização, recursos disponíveis, etc.) 
de sua unidade educacional: 

5 24 44 27 Suficiente 

As normas de segurança e utilização dos laboratórios de ensino 
de sua unidade educacional: 

7 26 32 35 Insuficiente 

A cantina e/ou restaurante de sua unidade educacional quanto 
aos aspectos dimensão, limpeza, iluminação, ventilação, 
segurança, qualidade e diversidade de produtos alimentares? 

1 9 25 65 Insuficiente 

E= Excelente; MB= Muito bom; S= Suficiente; I= Insuficiente 

Fonte: Pesquisa de Autoavaliação – Questionário de Técnicos-Administrativos (2015). 

Uma primeira observação a ser feita, é que a maioria dos itens avaliados alcançou 

aprovação por parte dos técnicos-administrativos, uma vez que a maioria dos itens obteve 

avaliação “Suficiente” ou “Excelente”. Todas as questões avaliadas com o conceito 

“Excelente” pelos Técnicos-Administrativos estão relacionadas com Biblioteca. Os itens 

avaliados como “Suficiente”, tais como recursos de tecnologia, laboratórios de ensino, 

normas de segurança, apesar de não serem críticos, na visão dos técnicos administrativos, 

merecem uma atenção especial. 

Dentre as variáveis com pior avaliação pelos técnicos-administrativos, destacam-se 

as questões referentes à cantina dos campi, seguidas das questões relacionadas às 

condições de acessibilidade e também acerca das instalações administrativas de seus 

setores. Estes são pontos críticos, segundo a visão dos técnicos-administrativos e, portanto, 

necessitam ser resolvidos de forma mais imediata. 

O questionário de autoavaliação da UFSJ ainda disponibilizou um campo para o 

respondente se manifestar sobre outros assuntos não abordados nas questões fechadas. 

Do total de 216 (duzentos e dezesseis) respondentes, 53 (cinquenta e três) utilizaram o 

campo para se manifestarem em relação à categoria Infraestrutura. 

Conforme pode ser observado nas Figuras 14 e 15, a maioria dos temas abordados 

pelos respondentes, na questão aberta em relação à categoria Infraestrutura, foi sobre 

reclamações e sugestões de melhoria com relação à acessibilidade, salas de trabalho e 

segurança, bastante coerente com os resultados das demais questões. É importante 

destacar que, ao referenciar novamente essas questões no campo aberto, fica evidenciado 

que são problemas que realmente merecem um cuidado especial. 
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Figura 14: Temas abordados por técnicos-administrativos, em relação à infraestrutura 

Fonte: Pesquisa de Autoavaliação – Questionário de Técnicos-Administrativos (2015). 
 

Os temas abordados foram classificados em elogio, reclamação ou sugestão, 

conforme composição apresentada na Figura 15, a seguir: 

Figura 15: Temas abordados por técnicos-administrativos, nas questões abertas 

Fonte: Pesquisa de Autoavaliação – Questionário de Técnicos-Administrativos (2015). 
 

4.5.8.2 – Docentes 

Na ocasião em que a pesquisa foi realizada, a UFSJ contava com 773 (setecentos e 

setenta e três) docentes, sendo que 213 (duzentos e treze) responderam o questionário, o 

que corresponde a 27,55% de participação. 
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O Quadro 59, a seguir, apresenta uma análise dos resultados referentes à 

autoavaliação aplicada ao segmento Docente da Instituição. Os resultados foram 

reclassificados em 3 (três) níveis de satisfação: “Excelente”, “Suficiente” e “Insuficiente”. 

Para o quesito Infraestrutura, 17 (dezessete) perguntas foram realizadas. 

Quadro 59: Resultados da pesquisa realizada com os Docentes 

Pergunta E MB S I Resultado 

As condições de acessibilidade para as pessoas com deficiência 
no Campus onde trabalha? 

4 12 34 50 Insuficiente 

As salas de aulas de sua unidade educacional, quanto aos 
aspectos quantidade, dimensão, limpeza, iluminação, acústica, 
ventilação, segurança, acessibilidade, conservação e 
infraestrutura de informática: 

2 12 29 56 Insuficiente 

As salas de docentes e os espaços para atendimento aos 
discentes, quanto aos aspectos quantidade, dimensão, limpeza, 
iluminação, acústica, ventilação, segurança, acessibilidade, 
conservação e infraestrutura de informática: 

9 22 26 43 Insuficiente 

As instalações sanitárias de sua unidade educacional quanto 
aos aspectos quantidade, dimensão, limpeza, iluminação, 
ventilação, segurança, acessibilidade e conservação: 

8 21 40 31 Suficiente 

A biblioteca de sua unidade educacional quanto aos aspectos 
dimensão, iluminação, limpeza, conservação, ventilação, 
acessibilidade e instalações para o acervo: 

13 32 44 11 Excelente 

A biblioteca de sua unidade educacional quanto aos aspectos de 
segurança, condições para atendimento educacional 
especializado e ambiente de estudos individuais e em grupo: 

9 34 39 18 Excelente 

O acervo da biblioteca de sua unidade educacional quanto aos 
aspectos qualidade de títulos, quantidade de títulos e 
quantidade de exemplares: 

2 16 37 45 Insuficiente 

 
Os serviços prestados pelos profissionais da área de 
biblioteconomia e os horários de funcionamento da biblioteca de 
sua unidade educacional: 

9 40 43 8 
 

Excelente 

A informatização da biblioteca de sua unidade educacional 
quanto ao acesso via internet (consulta, reserva e renovação), 
informatização do acervo e banco de dados: 

14 35 40 11 Excelente 

Os serviços prestados pela biblioteca (empréstimos, espaço 
para pesquisa na web, Portal de Periódicos da Capes, Biblioteca 
Digital de Teses e Dissertações, comutação bibliográfica, ficha 
catalográfica etc.) de sua unidade educacional: 

10 37 41 12 Excelente 

As salas de apoio de informática da sua unidade educacional, 
quanto aos aspectos equipamentos, normas de segurança 
física, espaço físico, acessibilidade física e condições 
ergonômicas: 

0 14 33 52 Insuficiente 

As salas de apoio de informática da sua unidade educacional 
quanto aos aspectos normas de segurança da informação, 
acesso à Internet, acessibilidade digital, atualização de 
Software, serviços e suporte: 

1 9 39 51 Insuficiente 

Os recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação de 2 9 42 47 Insuficiente 
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sua unidade educacional: 

A infraestrutura física dos laboratórios e ambientes para práticas 
didáticas de sua unidade educacional quanto aos aspectos 
dimensão, limpeza, iluminação, ventilação, segurança, 
conservação e acessibilidade: 

3 23 32 42 Insuficiente 

Os serviços relacionados aos laboratórios de ensino (horário de 
atendimento, manuais de utilização, recursos disponíveis, etc.) 
de sua unidade educacional: 

5 23 33 39 Insuficiente 

As normas de segurança e utilização dos laboratórios de ensino 
de sua unidade educacional: 

4 23 40 33 Suficiente 

A cantina e/ou restaurante de sua unidade educacional quanto 
aos aspectos dimensão, limpeza, iluminação, ventilação, 
segurança, qualidade e diversidade de produtos alimentares? 

1 6 25 68 Insuficiente 

E= Excelente; MB= Muito bom; S= Suficiente; I= Insuficiente 

Fonte: Pesquisa de Autoavaliação – Questionário de Docentes (2015). 

No segmento dos Docentes, das 17 (dezessete) questões sobre a infraestrutura, 10 

(dez) foram avaliadas negativamente. Apenas 5 (cinco) questões foram consideradas 

“Excelente” e assim como ocorreu no questionário dos técnicos administrativos, todas elas 

estão relacionadas com a Biblioteca. Os outros 2 (dois) itens que puderam ser considerados 

aprovados, mas que, merecem certa atenção, estão relacionados às normas de segurança 

nos laboratórios de ensino e instalações sanitárias. Dentre as variáveis com pior avaliação 

pelos Docentes, destacam-se as questões referentes à cantina dos campi, seguidas das 

questões relacionadas às salas de aula e condições de acessibilidade, resultado que 

também se assemelha ao obtido com o questionário destinado aos técnicos-administrativos. 

Entretanto, na visão dos Docentes, ainda há muito que se fazer quanto aos laboratórios de 

ensino, salas de aula e gabinetes de Docentes. 

O questionário de autoavaliação da UFSJ disponibilizou um campo para o 

respondente se manifestar sobre outros assuntos não abordados nas questões fechadas. 

Do total de 213 (duzentos e treze) respondentes, 92 (noventa e dois) utilizaram o campo 

para se manifestar em relação à categoria Infraestrutura. Conforme pode ser observado nas 

Figuras 16 e 17, os principais temas abordados pelos respondentes nas questões abertas 

relacionadas à categoria Infraestrutura foram sugestões e reclamações quanto à 

comunicação, acessibilidade, segurança e alimentação, também corroborando com os 

resultados obtidos com as demais questões fechadas. 
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Figura 16: Temas abordados por docentes, em relação à infraestrutura 

Fonte: Pesquisa de Autoavaliação – Questionário de Docentes (2015). 

 

Os temas abordados foram classificados em elogio, reclamação ou sugestão, 

conforme composição apresentada na Figura 17, a seguir: 

Figura 17: Temas abordados por docentes, nas questões abertas 

Fonte: Pesquisa de Autoavaliação – Questionário de Docentes (2015). 
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4.5.8.3 – Discentes da Graduação Presencial 

Na ocasião em que a pesquisa foi realizada, a UFSJ contava com 11.355 (onze mil, 

trezentos e cinquenta e cinco) discentes de graduação presencial, sendo que 1.628 (um mil, 

seiscentos e vinte e oito) responderam ao questionário, o que corresponde a 14,34% de 

participação. 

O Quadro 60, a seguir, apresenta uma análise dos resultados referentes à 

autoavaliação aplicada ao segmento Discente de Graduação presencial da Instituição. Os 

resultados foram reclassificados em 3 (três) níveis de satisfação: “Excelente”, “Suficiente” e 

“Insuficiente”. Para o quesito Infraestrutura, 17 (dezessete) perguntas foram realizadas. 

Quadro 60: Resultados da pesquisa realizada com os Discentes de Graduação Presencial 

Pergunta E MB S I Resultado 

As condições de acessibilidade para as pessoas com 
deficiência no Campus onde estuda: 

6 16 36 42 Insuficiente 

As salas de aulas de sua unidade educacional, quanto aos 
aspectos quantidade, dimensão, limpeza, iluminação, 
acústica, ventilação, segurança, acessibilidade, conservação 
e infraestrutura de informática: 

5 20 39 36 Suficiente 

As salas de docentes e os espaços para atendimento aos 
discentes, quanto aos aspectos quantidade, dimensão, 
limpeza, iluminação, acústica, ventilação, segurança, 
acessibilidade, conservação e infraestrutura de informática: 

7 26 42 22 Suficiente 

As instalações sanitárias de sua unidade educacional quanto 
aos aspectos quantidade, dimensão, limpeza, iluminação, 
ventilação, segurança, acessibilidade e conservação: 

10 27 42 21 Suficiente 

A biblioteca de sua unidade educacional quanto aos 
aspectos dimensão, iluminação, limpeza, conservação, 
ventilação, acessibilidade e instalações para o acervo: 

17 36 35 12 
Excelente 

A biblioteca de sua unidade educacional quanto aos 
aspectos de segurança, condições para atendimento 
educacional especializado e ambiente de estudos individuais 
e em grupo: 

14 32 39 15 
Excelente 

O acervo da biblioteca de sua unidade educacional quanto 
aos aspectos qualidade de títulos, quantidade de títulos e 
quantidade de exemplares: 

7 19 32 42 Insuficiente 

Os serviços prestados pelos profissionais da área de 
biblioteconomia e os horários de funcionamento da biblioteca 
de sua unidade educacional: 

13 34 41 12 Excelente 

A informatização da biblioteca de sua unidade educacional 
quanto ao acesso via internet (consulta, reserva e 
renovação), informatização do acervo e banco de dados: 

16 32 38 14 Excelente 

Os serviços prestados pela biblioteca (empréstimos, espaço 
para pesquisa na web, Portal de Periódicos da Capes, 
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, comutação 
bibliográfica, ficha catalográfica etc) de sua unidade 
educacional: 

13 35 41 11 
Excelente 



Relatório de Autoavaliação Institucional 2014 – UFSJ 

Comissão Própria de Avaliação – CPA/UFSJ 2014-2016   217 

As salas de apoio de informática da sua unidade 
educacional, quanto aos aspectos equipamentos, normas de 
segurança física, espaço físico, acessibilidade física e 
condições ergonômicas: 

5 18 36 41 Insuficiente 

As salas de apoio de informática da sua unidade 
educacional quanto aos aspectos normas de segurança da 
informação, acesso à Internet, acessibilidade digital, 
atualização de Software, serviços e suporte: 

4 15 37 44 Insuficiente 

Os recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação de 
sua unidade educacional: 

5 18 43 34 Suficiente 

A infraestrutura física dos laboratórios e ambientes para 
práticas didáticas de sua unidade educacional quanto aos 
aspectos dimensão, limpeza, iluminação, ventilação, 
segurança, conservação e acessibilidade: 

8 25 37 30 Suficiente 

 
Os serviços relacionados aos laboratórios de ensino (horário 
de atendimento, manuais de utilização, recursos disponíveis, 
etc.) de sua unidade educacional: 

6 22 39 33 Suficiente 

As normas de segurança e utilização dos laboratórios de 
ensino de sua unidade educacional: 

10 29 44 17 Suficiente 

A cantina e/ou restaurante de sua unidade educacional 
quanto aos aspectos dimensão, limpeza, iluminação, 
ventilação, segurança, qualidade e diversidade de produtos 
alimentares: 

5 16 34 45 Insuficiente 

E= Excelente; MB= Muito bom; S= Suficiente; I= Insuficiente 

Fonte: Pesquisa de Autoavaliação – Questionário de Discentes de Graduação Presencial (2015). 

Para reforçar a percepção de Técnicos e Docentes, todas as questões que atingiram 

o conceito “Excelente” pelos Discentes da Graduação Presencial, estão relacionadas com a 

Biblioteca, com exceção do acervo, que segundo a visão dos discentes, ainda precisa ser 

melhorado. Além do acervo, outras questões foram consideradas críticas pelos discentes, 

tais como: as cantinas dos campi e as salas de apoio de informática. 

O questionário de autoavaliação da UFSJ disponibilizou um campo para o 

respondente se manifestar sobre outros assuntos não abordados nas questões fechadas. 

Do total de 1.628 (um mil, seiscentos e vinte e oito) respondentes, 173 (cento e setenta e 

três) utilizaram o campo para se manifestarem em relação à categoria Infraestrutura. 

Conforme pode ser observado na Figura 18, a maioria dos temas abordados pelos 

respondentes na questão aberta, em relação à categoria Infraestrutura, foi relacionada à 

alimentação, segurança e tecnologia. Nesse caso, o item que não foi tão bem avaliado no 

questionário fechado, apareceu muito frequente na questão aberta: segurança. Assim, essa 

é uma questão critica que merece atenção especial. 
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Figura 18: Temas abordados por Discentes de Graduação Presencial, em relação à infraestrutura 

Fonte: Pesquisa de Autoavaliação – Questionário de Discentes de Graduação Presencial (2015). 

Os temas abordados foram classificados em elogio, reclamação ou sugestão, 

conforme composição apresentada na Figura 19, a seguir: 

Figura 19: Temas abordados por Discentes de Graduação Presencial, nas questões abertas 

Fonte: Pesquisa de Autoavaliação – Questionário de Discentes de Graduação Presencial (2015). 
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4.5.8.4 – Discentes da Pós-Graduação 

Na ocasião em que a pesquisa foi realizada, a UFSJ contava com 714 (setecentos e 

quatorze) discentes de pós-graduação, sendo que 20 (vinte) responderam ao questionário, o 

que corresponde a 2,80% de participação. 

Embora se esteja quantificando as respostas objetivas, não há possibilidade, tendo 

em vista o número exíguo de respondentes, de se fazer inferências sobre a totalidade da 

categoria. A quantificação está sendo feita apenas para quantificar as respostas dadas.  

O Quadro 61, a seguir, apresenta uma análise dos resultados referentes à 

autoavaliação aplicada ao segmento Discente de Pós-Graduação da Instituição. Os 

resultados foram reclassificados em 3 (três) níveis de satisfação: “Excelente”, “Suficiente” e 

“Insuficiente”. Para o quesito Infraestrutura, 17 (dezessete) perguntas foram realizadas. 

Quadro 61: Resultados da pesquisa realizada com os Discentes de Pós-graduação stricto sensu 

Pergunta E MB S I Resultado 

As condições de acessibilidade para as pessoas com 
deficiência no Campus onde estuda? 

11 0 68 21 Excelente 

As salas de aulas de sua unidade educacional, quanto aos 
aspectos quantidade, dimensão, limpeza, iluminação, 
acústica, ventilação, segurança, acessibilidade, conservação 
e infraestrutura de informática: 

 
5 

 
15 

 
55 

 
25 

 
Suficiente 

As salas de docentes e os espaços para atendimento aos 
discentes, quanto aos aspectos quantidade, dimensão, 
limpeza, iluminação, acústica, ventilação, segurança, 
acessibilidade, conservação e infraestrutura de informática: 

5 21 58 16 Suficiente 

As instalações sanitárias de sua unidade educacional quanto 
aos aspectos quantidade, dimensão, limpeza, iluminação, 
ventilação, segurança, acessibilidade e conservação: 

15 15 65 5 Suficiente 

A biblioteca de sua unidade educacional quanto aos aspectos 
dimensão, iluminação, limpeza, conservação, ventilação, 
acessibilidade e instalações para o acervo: 

20 20 45 15 Suficiente 

A biblioteca de sua unidade educacional quanto aos aspectos 
de segurança, condições para atendimento educacional 
especializado e ambiente de estudos individuais e em grupo: 

10 25 40 25 Suficiente 

O acervo da biblioteca de sua unidade educacional quanto 
aos aspectos qualidade de títulos, quantidade de títulos e 
quantidade de exemplares: 

5 10 50 35 Suficiente 

Os serviços prestados pelos profissionais da área de 
biblioteconomia e os horários de funcionamento da biblioteca 
de sua unidade educacional: 

15 35 40 10 Excelente 

A informatização da biblioteca de sua unidade educacional 
quanto ao acesso via internet (consulta, reserva e renovação), 
informatização do acervo e banco de dados: 

25 25 45 5 Excelente 

Os serviços prestados pela biblioteca (empréstimos, espaço 
para pesquisa na web, Portal de Periódicos da Capes, 

20 25 40 15 Excelente 
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Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, comutação 
bibliográfica, ficha catalográfica etc.) de sua unidade 
educacional: 

As salas de apoio de informática da sua unidade educacional, 
quanto aos aspectos equipamentos, normas de segurança 
física, espaço físico, acessibilidade física e condições 
ergonômicas: 

11 5 28 56 Insuficiente 

As salas de apoio de informática da sua unidade educacional 
quanto aos aspectos normas de segurança da informação, 
acesso à Internet, acessibilidade digital, atualização de 
Software, serviços e suporte: 

12 6 38 44 Insuficiente 

Os recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação de 
sua unidade educacional: 

14 7 29 50 Insuficiente 

A infraestrutura física dos laboratórios e ambientes para 
práticas didáticas de sua unidade educacional quanto aos 
aspectos dimensão, limpeza, iluminação, ventilação, 
segurança, conservação e acessibilidade: 

12 25 19 44 Insuficiente 

Os serviços relacionados aos laboratórios de ensino (horário 
de atendimento, manuais de utilização, recursos disponíveis, 
etc.) de sua unidade educacional: 

15 15 39 31 Suficiente 

As normas de segurança e utilização dos laboratórios de 
ensino de sua unidade educacional: 

21 7 43 29 Suficiente 

A cantina e/ou restaurante de sua unidade educacional quanto 
aos aspectos dimensão, limpeza, iluminação, ventilação, 
segurança, qualidade e diversidade de produtos alimentares? 

5 5 45 45 Insuficiente 

E= Excelente; MB= Muito bom; S= Suficiente; I= Insuficiente 

Fonte: Pesquisa de Autoavaliação – Questionário de Discentes de Pós-Graduação (2015). 

A área de destaque na pesquisa para os Discentes de Pós-graduação também é a 

Biblioteca. Entre as variáveis com pior avaliação pelos Discentes de Pós-graduação, 

destacam-se as questões referentes às salas de apoio de informática, seguidas das 

questões relacionadas à cantina dos campi, o que são questões comuns àquelas levantadas 

pelo seguimento de Discentes de Graduação. 

O questionário de autoavaliação da UFSJ disponibilizou um campo para o 

respondente se manifestar sobre outros assuntos não abordados nas questões fechadas. 

Do total de 20 (vinte) respondentes, 6 (seis) utilizaram o campo para se manifestarem em 

relação à categoria Infraestrutura. Conforme pode ser observado no Figura 20, o tema mais 

abordado pelos respondentes, na questão aberta em relação à categoria Infraestrutura, foi 

segurança. Assim como na avaliação dos Discentes de Graduação, este item, considerado 

crítico, aparece apenas nesta questão aberta, não identificada anteriormente. 
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Figura 20: Temas abordados por Discentes de Pós-graduação, em relação à infraestrutura 

Fonte: Pesquisa de Autoavaliação – Questionário de Discentes de Pós-Graduação (2015). 

Os temas abordados foram classificados em elogio, reclamação ou sugestão, 

conforme composição apresentada na Figura 21, a seguir: 

Figura 21: Temas abordados por Discentes de Pós-Graduação, nas questões abertas 

Fonte: Pesquisa de Autoavaliação – Questionário de Discentes de Pós-Graduação (2015). 

 

4.5.8.5 – Discentes do Ensino a Distância 

Na ocasião em que a pesquisa foi realizada, a UFSJ contava com 2.748 (dois mil, 

setecentos e quarenta e oito) Discentes do Ensino a Distância, sendo que 518 (quinhentos e 

dezoito) responderam ao questionário, o que corresponde a 18,85% de participação. 
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O Quadro 62, a seguir, apresenta uma análise dos resultados referentes à 

autoavaliação aplicada ao segmento Discentes do Ensino a Distância da Instituição. Os 

resultados foram reclassificados em 3 (três) níveis de satisfação: “Excelente”, “Suficiente” e 

“Insuficiente”. Para o quesito Infraestrutura, uma única pergunta foi realizada. 

Quadro 62: Resultados da pesquisa realizada com os Discentes do Ensino a Distância 

Pergunta E MB S I Resultado 

Como você avalia a infraestrutura física (salas, laboratórios de 
ensino e de informática, etc.) do polo de apoio para as atividades 
presenciais? 

16 33 38 13 Excelente 

E= Excelente; MB= Muito bom; S= Suficiente; I= Insuficiente 

Fonte: Pesquisa de Autoavaliação – Questionário de Discentes do Ensino a Distância (2015). 

4.5.8.6 - Discentes Egressos da Graduação 

Na ocasião em que a pesquisa foi realizada, a UFSJ contava com 13.061 (um mil e 

sessenta e um) Discentes Egressos da Graduação, sendo que 14 (quatorze) responderam o 

questionário, o que corresponde a 0,11% de participação. 

A presente quantificação tem apenas o sentido de registrar as respostas dadas sem 

a pretensão extrapolar para o conjunto da categoria, em função da excessiva margem de 

erros. 

O Quadro 63, a seguir, apresenta uma análise dos resultados referentes à 

autoavaliação aplicada ao segmento Discentes Egressos da Graduação da Instituição. Os 

resultados foram reclassificados em 3 (três) níveis de satisfação: “Excelente”, “Suficiente” e 

“Insuficiente”. Para o quesito Infraestrutura, uma única pergunta foi realizada. 

Quadro 63: Resultados da pesquisa realizada com os Discentes Egressos da Graduação 

Pergunta E MB S I Resultado 

Avalie o item Estrutura Física 0 29 64 7 Suficiente 

E= Excelente; MB= Muito bom; S= Suficiente; I= Insuficiente 

Fonte: Pesquisa de Autoavaliação – Questionário de Discentes Egressos de Graduação (2015). 

O questionário de autoavaliação da UFSJ contou com 2 (duas) questões abertas 

ligadas à infraestrutura da Instituição. Nestas questões, foram solicitadas sugestões de 

melhorias para os Cursos de Graduação. Especificamente, em relação à infraestrutura, foi 

perguntado sobre Técnicas/Instrumentos e sobre Ambiente/Instalações/Equipamentos. Dos 

14 (quatorze) respondentes, somente 2 (dois) sugeriram algo em relação a 

Técnicas/Instrumentos e outros 3 (três) sugeriram algo em relação a  

Ambiente/Instalações/Equipamentos. 
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Conforme pode ser observado na Figura 22, a seguir, o tema mais abordado pelos 

respondentes em relação à categoria Infraestrutura foi referente aos laboratórios. 

Figura 22: Temas abordados por Discentes Egressos de Graduação, nas questões abertas 

Fonte: Pesquisa de Autoavaliação – Questionário de Discentes Egressos de Graduação (2015). 

Os temas abordados foram classificados em elogio, reclamação ou sugestão, 

conforme composição apresentada na Figura 23, a seguir: 

Figura 23: Temas abordados por Discentes Egressos da Graduação, em relação à infraestrutura 

Fonte: Pesquisa de Autoavaliação – Questionário de Discentes Egressos de Graduação (2015). 

4.5.8.7 - Discentes Egressos da Pós-Graduação 

Na ocasião em que a pesquisa foi realizada, a UFSJ contava com 721 (setecentos e 

vinte e um) Discentes Egressos da Pós-graduação, sendo que 12 (doze) responderam ao 

questionário, o que corresponde a 1,66% de participação. 
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A presente quantificação tem apenas o sentido de registrar as respostas dadas sem 

a pretensão extrapolar para o conjunto da categoria, em função da excessiva margem de 

erros. 

O Quadro 64, a seguir, apresenta uma análise dos resultados referentes à 

autoavaliação aplicada ao segmento Discentes Egressos da Pós-graduação da Instituição. 

Os resultados foram reclassificados em 3 (três) níveis de satisfação: “Excelente”, “Suficiente” 

e “Insuficiente”. Para o quesito Infraestrutura, uma única pergunta foi realizada. 

Quadro 64: Resultados da pesquisa realizada com os Discentes Egressos da Pós-graduação 

Pergunta E MB S I Resultado 

Avalie o item Estrutura Física 8 50 33 8 Excelente 

E= Excelente; MB= Muito bom; S= Suficiente; I= Insuficiente 

Fonte: Pesquisa de Autoavaliação – Questionário de Discentes Egressos de Pós-graduação (2015). 

O questionário de autoavaliação da UFSJ contou com 2 (duas) questões abertas 

ligadas à infraestrutura da Instituição. Nestas questões, foram solicitadas sugestões de 

melhorias para os Cursos de Pós-graduação. Especificamente, em relação à infraestrutura, 

foi perguntado sobre Domínio de instrumentos e dispositivos de análise e sobre 

Ambiente/Instalações/Equipamentos. Dos 12 (doze) respondentes, somente 2 (dois) 

sugeriram algo em relação a Domínio de instrumentos e dispositivos de análise e apenas 1 

(um) sugeriu algo em relação a  Ambiente/Instalações/Equipamentos. 

Conforme pode ser observado na Figura 24, a seguir, o tema mais abordado pelos 

respondentes em relação à categoria Infraestrutura foi referente aos Equipamentos. 

Figura 24: Temas abordados por Discentes Egressos de Pós-graduação, nas questões abertas 

Fonte: Pesquisa de Autoavaliação – Questionário de Discentes Egressos de Pós-graduação (2015). 

Os temas abordados foram classificados em elogio, reclamação ou sugestão, 

conforme composição apresentada na Figura 25, a seguir: 
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Figura 25: Temas abordados por Discentes Egressos de Pós-graduação, em relação à infraestrutura 

Fonte: Pesquisa de Autoavaliação – Questionário de Discentes Egressos de Pós-graduação (2015). 

4.5.9 – Análise das demandas e avanços na infraestrutura 

A partir de uma análise da autoavaliação, tanto dos resultados das questões 

fechadas quanto das abertas, é possível identificar vários pontos que se encontram 

deficientes na UFSJ. Conflitando alguns destes pontos com o histórico de investimentos e 

até mesmo com as metas já estabelecidas no PDI, pode-se perceber um avanço que ainda 

não é o ideal, mas, está no caminho para atingir a excelência. Por outro lado, a UFSJ 

encontra dificuldade de avançar em outros quesitos. Segue uma análise de cada um dos 

pontos abordados na autoavaliação, juntamente com informações relativas ao investimento 

nestas áreas. 

4.5.9.1 – Instalações Administrativas 

No questionário avaliativo aplicado aos vários segmentos, o tema “instalações 

administrativas” foi analisado quanto aos aspectos quantidade, dimensão, limpeza, 

iluminação, acústica, ventilação, segurança, acessibilidade e conservação. Os técnicos-

administrativos avaliaram o tema como insuficiente, colocando-o entre os pontos críticos a 

serem resolvidos de forma mais imediata. Os docentes e discentes não avaliaram este tema. 

Acerca da acessibilidade nas instalações administrativas, todas as obras, 

recentemente licitadas, estabelecem como exigências, aquelas estabelecidas por lei, para 

tornar esses locais de trabalho acessíveis (rampas de acesso, sinalizações, elevadores, 

etc.). Entretanto, falta ainda à Instituição, uma política de adaptação dos prédios mais 

antigos às exigências estabelecidas em leis, apesar de vários prédios terem recebido 

rampas de acesso. Além disso, ainda há alguns campos que, apesar da grande parte das 

construções já seguirem rigorosamente essas exigências, a ausência de um espaço de 

convivência que faça a interligação entre estas várias construções, impede, as pessoas com 

deficiência, de circularem de forma adequada entre elas. 
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Sobre os aspectos iluminação e ventilação, os novos prédios também contam com 

janelas de dimensões maiores, com o intuito de aproveitar melhor a iluminação natural e 

arejar o ambiente. Mas, vários setores da Universidade (localizados nos prédios antigos) 

ainda sofrem com o calor excessivo no verão, e a reivindicação maior é pela instalação de ar 

condicionado e ventiladores, o que já ocorreu em algumas salas. 

Várias obras de reforço na estrutura dos prédios estão sendo concluídas, com o 

intuito de conservar, não somente as instalações administrativas, mas, todos os ambientes 

dos prédios. Está previsto no PDI, que até 2018, ocorrerá uma reforma e adequação do 

prédio histórico do campus Santo Antônio, a fim de abrigar as atividades da administração 

central da UFSJ. 

Ocorreram também investimentos em segurança, com a instalação de 

monitoramento externo por câmeras (campus CTAN), instalação de cercas nos campi CAP e 

CSL. Tais ações refletem na segurança interna das instalações administrativas. Mas, ainda 

há muito que ser feito para atingir um nível desejável de segurança. 

4.5.9.2 – Salas de Aula 

No questionário avaliativo aplicado aos vários segmentos, o tema “salas de aula” foi 

analisado quanto aos aspectos quantidade, dimensão, limpeza, iluminação, acústica, 

ventilação, segurança, acessibilidade e conservação. Os técnicos-administrativos e os 

Discentes de Graduação e de Pós-graduação avaliaram o tema como suficiente, enquanto, 

os Docentes consideraram o tema como insuficiente. 

Sobre os aspectos iluminação e ventilação, podem ser aplicadas as mesmas 

considerações sobre o item “Instalações Administrativas”, apresentadas anteriormente. O 

estado de conservação e a acústica das mesmas também são questionados nas questões 

abertas. 

Como já apontado no item “Instalações Administrativas”, os investimentos em 

segurança, têm reflexos na segurança interna das salas de aula. Mas, ainda há necessidade 

de melhorias. 

Obras em todos os campi estão em andamento ou sendo concluídas, refletindo em 

um aumento do número de salas, nos próximos meses. Especificamente no Campus Santo 

Antônio, o complexo de salas de aula está em plena execução e tem término previsto para 

agosto de 2015. O complexo de salas de aula do Campus Dom Bosco foi recentemente 

iniciado e tem término previsto para o final de 2015. No Campus Tancredo Neves, a 

construção da segunda etapa do prédio do curso de Computação está em fase de 

acabamento, com término previsto para início de 2015. No Campus Centro-Oeste, a 
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construção da segunda etapa do prédio do curso de Farmácia foi finalizada. No Campus Alto 

Paraopeba, a construção da segunda etapa do prédio para os Cursos de Pós-graduação 

também foi finalizada, bem como, a construção da segunda etapa do prédio para o curso de 

Mecatrônica. Ainda no CAP, já foi licitada a construção da primeira etapa do prédio para o 

curso de Engenharia Civil. No Campus de Sete Lagoas, foi concluída a obra de construção 

da segunda etapa do prédio para os cursos de Engenharia de Alimentos e Engenharia 

Agronômica. O complexo de salas para este campus foi iniciado e tem término previsto para 

janeiro de 2016. 

4.5.9.3 – Auditórios 

Os auditórios possuem a mesma análise da autoavaliação das salas de aula, pois 

foram inseridos na mesma pergunta dos questionários de autoavaliação. 

Sobre os aspectos iluminação e ventilação, os auditórios da UFSJ contam com 

sistema de ar-condicionado e iluminação adequada. A maioria dos auditórios foi construída 

recentemente, portanto, o estado de conservação também é adequado. 

As normas de segurança, como extintores de incêndio, saídas de emergência, etc. 

são rigorosamente seguidas. 

4.5.9.4 – Salas de professores 

No questionário avaliativo aplicado aos vários segmentos, o tema “salas de 

professores” foi analisado quanto aos aspectos quantidade, dimensão, limpeza, iluminação, 

acústica, ventilação, segurança, acessibilidade, conservação e infraestrutura de informática. 

Os técnicos-administrativos não avaliaram este tema. Os Discentes de Graduação e de Pós-

graduação avaliaram o tema como suficiente, enquanto os docentes consideraram o tema 

como insuficiente. 

Sobre os aspectos iluminação e ventilação, os novos prédios também contam com 

janelas de dimensões maiores, com o intuito de aproveitar melhor a iluminação natural e 

arejar o ambiente. Mas as salas de professores dos prédios antigos ainda sofrem com a 

deficiência de iluminação e principalmente com a falta de ventilação. O estado de 

conservação e os recursos mobiliários foram citados nas questões abertas. 

Aplicam-se também neste item, as considerações acerca dos investimentos em 

segurança, cujos reflexos afetam a segurança interna das salas de professores. A exemplo 

das análises comentadas anteriormente, esta questão ainda tem muito a ser melhorada. 

Obras em todos os campi estão em andamento ou sendo concluídas, refletindo no 

aumento do número de salas de professores nos próximos meses. No Campus Santo 
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Antônio já foi licitada a construção da primeira etapa do prédio destinado a abrigar o 

Departamento de Ciências Térmicas e dos Fluídos e o Centro de Pesquisa em Processos de 

Energia. No Campus Tancredo Neves, a construção da segunda etapa do prédio do curso 

de Computação está em fase de acabamento, com término previsto para início de 2015. No 

Campus Centro-Oeste, a construção da segunda etapa do prédio do curso de Farmácia foi 

finalizada. No Campus Alto Paraopeba, a construção da segunda etapa do prédio para os 

Cursos de Pós-graduação também foi finalizada, assim como a construção da segunda 

etapa do prédio para o curso de Mecatrônica. Ainda no CAP, já foi licitada a construção da 

primeira etapa do prédio para o curso de Engenharia Civil. No Campus de Sete Lagoas foi 

concluída a obra de construção da segunda etapa do prédio para os cursos de Engenharia 

de Alimentos e Engenharia Agronômica. 

4.5.9.5 – Espaço para atendimento aos discentes 

Nos questionários avaliativos aplicados aos vários segmentos, o tema “espaço para 

atendimento aos alunos” foi analisado quanto aos aspectos quantidade, dimensão, limpeza, 

iluminação, acústica, ventilação, segurança, acessibilidade e conservação. Os técnicos-

administrativos não avaliaram este tema. Os Discentes de Graduação e Pós-graduação 

avaliaram o tema como suficiente, enquanto os docentes consideraram o tema como 

insuficiente. 

Sobre os aspectos iluminação e ventilação, os novos prédios também contam com 

janelas de dimensões maiores, com o intuito de aproveitar melhor a iluminação natural e 

arejar o ambiente. Mas os espaços para atendimento aos discentes dos prédios antigos 

ainda sofrem com a deficiência de iluminação e principalmente com a falta de ventilação. O 

estado de conservação e os recursos mobiliários foram citados nas questões abertas. 

Ocorreram também investimentos em segurança com a instalação de monitoramento 

externo por câmeras (campus CTAN), instalação de cercas nos campi CAP e CSL, que 

refletem na segurança interna dos espaços para atendimento aos discentes. Também neste 

caso, ainda há muito que melhorar. 

Obras em todos os campi estão em andamento ou sendo concluídas, refletindo no 

aumento do número de espaços para atendimento aos discentes nos próximos meses. As 

considerações feitas no item “Salas de professores”, sobre as obras concluídas e em 

andamento na UFSJ, podem ser aplicadas neste item, tendo em vista que tais obras têm 

relação direta com os “Espaços de atendimento aos discentes”. 
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4.5.9.6 – Infraestrutura para CPA 

No questionário avaliativo aplicado aos vários segmentos, o tema “Infraestrutura para 

CPA” foi analisado. 

A grande maioria dos técnicos-administrativos afirma não conhecer a CPA. Entre 

aqueles que a conhecem, a maior parte não sabia da existência de uma infraestrutura 

própria para a referida Comissão. E, por fim, grande parte dos técnicos-administrativos não 

participou da pesquisa no último ano e não conhecem o resultado divulgado no Relatório de 

Autoavaliação Institucional da CPA/2013, além de afirmarem que estes resultados não são 

amplamente divulgados. As avaliações dos Docentes e Discentes tiveram o mesmo 

resultado da avaliação dos técnicos-administrativos, em relação à Infraestrutura da CPA. 

Atualmente a Comissão tem se reunindo na Sala de Reuniões da Reitoria. Um 

funcionário foi contratado exclusivamente para trabalhar na CPA e além de ter sido 

disponibilizada uma sala para o mesmo. 

4.5.9.7 – Gabinetes/estações de trabalho para professores Tempo Integral – TI 

No questionário avaliativo aplicado aos vários segmentos, o tema 

“Gabinetes/estações de trabalho para professores Tempo Integral - TI” foi analisado 

indiretamente, dentro dos temas “salas de professores” e “espaço para atendimento aos 

alunos”. 

Sobre os aspectos iluminação e ventilação, os novos prédios também contam com 

janelas de dimensões maiores, com o intuito de aproveitar melhor a iluminação natural e 

arejar o ambiente. Mas os gabinetes de professores dos prédios antigos ainda sofrem com a 

deficiência de iluminação e principalmente com a falta de ventilação. O estado de 

conservação e os recursos mobiliários foram mencionados nas questões abertas. 

Os investimentos em segurança, anteriormente citados, refletem na segurança 

interna dos gabinetes de professores. E, também necessitam de investimentos para 

melhoria. 

As obras supracitadas em todos os campi contribuem a melhoria dos 

“Gabinetes/estações de trabalho para professores Tempo Integral - TI”.  

4.5.9.8 – Instalações Sanitárias 

No questionário avaliativo aplicado aos vários segmentos, o tema “instalações 

sanitárias” foi analisado quanto aos aspectos quantidade, dimensão, limpeza, iluminação, 

ventilação, segurança, acessibilidade e conservação. 
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Todos os segmentos (Técnicos Administrativos, Docentes e Discentes) avaliaram 

este tema como suficiente. 

Entre os técnicos-administrativos, ao se avaliar as questões abertas, vários 

reclamaram dos aspectos quantidade, limpeza, iluminação e conservação destes ambientes. 

Entre os docentes, os principais problemas mencionados estão relacionados aos aspectos 

quantidade e conservação. Já entre os Discentes, os aspectos que receberam avaliação 

negativa foram quantidade, limpeza, ventilação, segurança e conservação. 

Obras em todos os campi estão em andamento ou sendo concluídas, refletindo no 

aumento do número de instalações sanitárias, nos próximos meses. No projeto de todos os 

prédios novos há uma preocupação especial com a acessibilidade nas instalações 

sanitárias. 

4.5.9.9 – Biblioteca: infraestrutura física 

No questionário avaliativo aplicado aos vários segmentos, o tema “biblioteca: 

infraestrutura física” foi analisado, quanto aos seguintes aspectos: espaço físico (dimensão, 

limpeza, iluminação, ventilação, segurança, acessibilidade, conservação e condições para 

atendimento educacional especializado), instalações para o acervo, ambientes de estudos 

individuais e em grupo, espaço para técnicos-administrativos e plano de expansão física. 

Estes aspectos foram divididos em 2 (duas) perguntas, cada uma com um grupo deles. 

Na primeira pergunta foram avaliados: dimensão, iluminação, limpeza, conservação, 

ventilação, acessibilidade e instalações para o acervo. Os técnicos-administrativos, os 

docentes e os discentes da graduação avaliaram estes pontos como excelentes. Somente 

os discentes da pós-graduação é que avaliaram apenas como suficientes. Na segunda 

pergunta foram avaliados: segurança, condições para atendimento educacional 

especializado e ambiente de estudos individuais e em grupo. Os docentes e os discentes de 

graduação avaliaram este ponto como excelente, enquanto os técnicos-administrativos e os 

discentes de pós-graduação avaliaram como suficiente. 

Sobre os aspectos iluminação e ventilação, os novos prédios de bibliotecas também 

contam com janelas de dimensões maiores, com o intuito de aproveitar melhor a iluminação 

natural e arejar o ambiente. 

Ocorreram também investimentos em segurança, conforme citado anteriormente, que 

refletem na segurança interna das bibliotecas. Também, neste item, é possível observar a 

necessidade de melhorias. 

Em relação ao quesito conservação, está em andamento a realização de obras de 
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reforço da estrutura da Biblioteca do Campus Dom Bosco, com término previsto para 

dezembro de 2014. 

Mesmo com todos os investimentos em acessibilidade para as Bibliotecas, vários 

alunos reclamaram deste ponto nas questões abertas. Um problema diagnosticado, quanto 

aos ambientes de estudos individuais e em grupo, é o excesso de conversas nestes 

ambientes, atrapalhando o andamento das atividades entre os discentes. 

4.5.9.10 – Biblioteca: serviços e informatização 

No questionário avaliativo aplicado aos vários segmentos, o tema “biblioteca: 

serviços e informatização” foi analisado quanto aos aspectos: profissionais da área de 

biblioteconomia, acesso via internet (consulta, reserva), informatização do acervo, bancos 

de dados, empréstimo, relatório de gestão e horário de funcionamento. Estes aspectos 

foram divididos em 3 (três) perguntas, cada uma com um grupo deles. 

Na primeira pergunta foram avaliados: acesso via internet (consulta, reserva e 

renovação), informatização do acervo e banco de dados. Os técnicos-administrativos, os 

docentes e os discentes da graduação e da pós-graduação avaliaram estes pontos como 

excelentes. Na segunda pergunta foram avaliados: os serviços prestados pela biblioteca 

(empréstimos, espaço para pesquisa na web, Portal de Periódicos da Capes, Biblioteca 

Digital de Teses e Dissertações, comutação bibliográfica, ficha catalográfica, etc.). Os 

docentes e os discentes de graduação e de pós-graduação avaliaram este ponto como 

excelente, enquanto os técnicos-administrativos avaliaram como suficiente. Na terceira 

pergunta foram avaliados: os serviços prestados pelos profissionais da área de 

biblioteconomia e os horários de funcionamento da biblioteca. Os técnicos-administrativos, 

os docentes e os discentes da graduação e da pós-graduação avaliaram estes pontos como 

excelentes. 

Na análise das questões abertas da pesquisa, vários discentes reclamaram da 

informatização nas Bibliotecas e do acesso à internet em suas dependências. Houve 

reclamação também em relação ao sistema de informação que controla o acervo, acerca 

das buscas e renovações. Os profissionais da área de biblioteconomia também foram 

mencionados nas críticas. 

4.5.9.11 – Biblioteca: plano de atualização do acervo 

No questionário avaliativo aplicado aos vários segmentos, o tema “biblioteca: plano 

de atualização do acervo” foi analisado quanto aos aspectos: coerência com o PDI e 

alocação de recursos. Os técnicos-administrativos e os discentes de pós-graduação 

avaliaram estes pontos como suficientes. Os docentes e os discentes da graduação 
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avaliaram como insuficientes. 

Apesar dos investimentos feitos para ampliação dos acervos das bibliotecas, a 

comunidade acadêmica da UFSJ tem apontado que o mesmo ainda não é suficiente para 

atender a demanda dos discentes, bem como não tem conseguido se atualizar com a 

agilidade necessária. De acordo com o PDI, o acervo em 2014 (75.165 títulos e 170.236 

exemplares) aumentou consideravelmente em comparação com o existente em 2009 

(56.548 títulos e 119.390 exemplares), entretanto, quando se leva em consideração o 

número de novos cursos e o aumento do número de discentes, essa evolução do acervo 

não foi suficiente. 

Conforme descrito no PDI, atualmente são promovidos editais internos anuais onde 

os coordenadores dos cursos de graduação e pós-graduação enviam suas necessidades, 

para que sejam incluídas em grandes compras que feitas pela Instituição. A CPA sugere que 

essa grande compra possa ser substituída por compras periódicas menores ao longo do 

ano. 

4.5.9.12 – Salas de apoio de informática ou infraestrutura equivalente 

No questionário avaliativo aplicado aos vários segmentos, o tema “Salas de apoio de 

informática ou infraestrutura equivalente” foi analisado quanto aos aspectos: equipamentos, 

normas de segurança, espaço físico, acesso à internet, atualização de softwares, 

acessibilidade digital, acessibilidade física, condições ergonômicas, serviços, suporte e 

plano de atualização. Estes aspectos foram divididos em 2 (duas) perguntas, cada uma com 

um grupo deles. 

Na primeira pergunta foram avaliados: equipamentos, normas de segurança física, 

espaço físico, acessibilidade física e condições ergonômicas. Na segunda pergunta foram 

avaliados: normas de segurança da informação, acesso à internet, acessibilidade digital, 

atualização de softwares, serviços e suporte. Os técnicos-administrativos avaliaram estes 

pontos como suficientes. Os docentes e os discentes de graduação e de pós-graduação 

avaliaram estes pontos como insuficientes. 

Na análise das questões abertas, docentes relataram problemas com relação à 

dificuldade nos agendamentos de laboratórios de informática e também em relação à 

dificuldade de alocar todos os discentes, em razão da dimensão destes laboratórios. Já os 

discentes relataram problemas que vão desde a falta de lugares dentro dos laboratórios, até 

a falta de acessórios dos computadores. Reclamaram também da velocidade da internet 

nestes laboratórios e da desatualização de softwares. 

Nos últimos 10 anos foram feitos grandes investimentos nessa área, com a 
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atualização de hardwares e softwares dos equipamentos de diversos laboratórios existentes, 

bem como a criação de outros muitos laboratórios nos diversos campi. 

No que se refere à tecnologia da informação, diversos aplicativos internos, utilizados 

pela comunidade acadêmica foram atualizados, desenvolvidos novamente, ou adquiridos de 

terceiros. Além disso, a velocidade do link de Internet foi significativamente ampliado nos 

últimos anos. Entretanto, novamente esses investimentos não têm sido suficientes. 

Esta Comissão aponta que uma política de atualização do parque de computadores 

deveria existir em todos os laboratórios, para a atualização periódica desses equipamentos. 

Também seriam importantes, contratos de manutenção no processo de aquisição desses 

equipamentos. 

A insuficiência da acessibilidade digital também é um ponto em comum em quase 

todos os segmentos. Primeiramente é importante destacar que a UFSJ vem investindo no 

que se refere à acessibilidade de seu Portal e de outros aplicativos internos, mas, como 

apontado pela comunidade, ainda são insuficientes. 

4.5.9.13 – Recursos de Tecnologias de Informação e Comunicação 

No questionário avaliativo aplicado aos vários segmentos, o tema “Recursos de 

Tecnologias de Informação e Comunicação” foi analisado quanto ao nível de atendimento 

aos pesquisados. Os técnicos-administrativos e os discentes de graduação avaliaram este 

ponto como suficiente. Os docentes e os discentes de pós-graduação avaliaram estes 

pontos como insuficientes. 

Nas questões abertas, docentes sugeriram um maior uso das TICs na Instituição, e 

discentes reclamaram da forma como o Portal Didático funciona, sem avisar (via email) as 

atividades nele acrescentadas. 

Uma das principais TICs utilizadas para fins acadêmicos é o Portal Didático. Lá, os 

docentes e discentes podem usufruir de uma interação virtual, com os seguintes recursos: 

- Fóruns eletrônicos; 

- Blogs; 

- Chats; 

- Wiki; 

- Questionários; 

- Livros online; 

- Arquivos de qualquer natureza. 
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4.5.9.14 – Laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas: infraestrutura 

física 

No questionário avaliativo aplicado aos vários segmentos, o tema “Laboratórios, 

ambientes e cenários para práticas didáticas: infraestrutura física” foi analisado, quanto aos 

aspectos: espaço físico (dimensão, limpeza, iluminação, ventilação, segurança e 

conservação), plano de atualização e acessibilidade. 

Os técnicos-administrativos e os discentes de graduação avaliaram estes pontos 

como suficientes. Já os docentes e os discentes de pós-graduação avaliaram estes pontos 

como insuficientes. 

Nas questões abertas, os técnicos-administrativos apresentaram reclamações com 

relação à segurança do trabalho nestes laboratórios, número reduzido de técnicos e até 

mesmo limpeza. Os docentes reclamaram de aspectos como ventilação (climatização dentro 

dos laboratórios), segurança no trabalho e infraestrutura nos acabamentos. Os discentes 

relataram problemas quanto à infraestrutura física, segurança, atendimento pelos técnicos e 

docentes, e à dimensão dos laboratórios para comportar os discentes. 

Vários investimentos na área laboratorial estão sendo implantados ou foram 

recentemente finalizados. No Campus Dom Bosco, 6 (seis) laboratórios do Departamento de 

Ciências Naturais foram aprimorados, com o intuito de atenderem ao curso de Medicina. No 

Campus Tancredo Neves, foi implantado um laboratório no prédio do curso de Zootecnia. No 

Campus Centro-Oeste, foram realizadas obras no prédio do curso de Farmácia, de forma a 

prepará-lo para receber os laboratórios deste curso. No Campus Alto Paraopeba, foram 

recentemente construídos laboratórios para a Pós-graduação. Ainda no CAP, o prédio do 

curso de Engenharia Mecatrônica foi preparado para receber os laboratórios deste curso, 

também foram implantados laboratórios de Química. No Campus Sete Lagoas, o prédio de 

Engenharia de Alimentos e Agronômica foi preparado para receber os laboratórios destes 

cursos. Foi construído também neste campus, um prédio da Planta Piloto com laboratórios 

para o curso de Engenharia de Alimentos. 

4.5.9.15 – Laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas: serviços 

Nos questionários avaliativos aplicados aos vários segmentos, o tema “Laboratórios, 

ambientes e cenários para práticas didáticas: serviços” foi analisado quanto aos aspectos: 

serviços e normas de segurança. Estes aspectos foram divididos em 2 (duas) perguntas, 

cada uma com um deles. Na primeira pergunta foram avaliados os serviços e na segunda 

pergunta as normas de segurança. Os técnicos-administrativos e os discentes de graduação 

e de pós-graduação avaliaram o aspecto “serviços”, como suficiente. Já os docentes 
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avaliaram como insuficiente. Em relação ao aspecto “normas de segurança”, os técnicos-

administrativos avaliaram como insuficiente, enquanto os docentes e os discentes de 

graduação e de pós-graduação avaliaram como suficiente. 

Nas questões abertas, os três segmentos foram unânimes em reclamar sobre a 

segurança nos laboratórios. Os discentes reclamaram sobre os serviços prestados por 

técnicos e docentes. 

4.5.9.16 – Espaços de convivência e de alimentação 

Nos questionários avaliativos aplicados aos vários segmentos, o tema “Espaços de 

convivência e de alimentação” foi analisado quanto aos aspectos: quantidade, dimensão, 

limpeza, iluminação, ventilação, segurança, acessibilidade e conservação. 

Todos os segmentos (técnicos-administrativos, docentes e discentes de graduação e 

de pós-graduação) avaliaram estes pontos como insuficientes. 

Nas questões abertas, os técnicos-administrativos apresentaram reclamações com 

relação à quantidade insuficiente de cantinas. Os Docentes reclamaram sobre vários 

aspectos: falta de Restaurantes Universitários nos demais campi, dimensão e higiene nas 

cantinas, e principalmente, em relação à falta de espaços de convivência para os discentes. 

Já os Discentes, em relação às cantinas e Restaurante Universitário, reclamaram sobre: a 

qualidade dos alimentos, higiene, dimensão, variedade dos alimentos, preço e conservação. 

Uma obra de conservação da Cantina do CAP, para tratar de um problema de 

esgoto, foi recentemente licitada e está aguardando a ordem de serviço para ser executada. 

Este problema foi mencionado na pesquisa, no espaço aberto para sugestões, reclamações 

e elogios. E de acordo com o relatório de obras do ano de 2014, todos os novos prédios já 

possuem uma área de convivência interna. 

Um importante espaço de convivência, inaugurado em junho de 2014, é a primeira 

Moradia Estudantil, no Campus Tancredo Neves. A Moradia Estudantil da UFSJ é destinada 

à residência temporária de Discentes comprovadamente matriculados e frequentes em um 

dos cursos presenciais de graduação da Instituição. 

4.5.10 – Algumas considerações 

A primeira observação, que se pode fazer a respeito da infraestrutura da UFSJ, é que 

grandes investimentos vêm sendo realizados para os diversos setores da Universidade, 

desde mais salas de aula e gabinetes de docentes, até instalações administrativas mais 

novas e adequadas. Em todos esses investimentos novos, diversos aspectos vêm sendo 

considerados, tais como ventilação, acessibilidade, iluminação natural, etc. Entretanto, ainda 
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sim na avaliação feita, na visão de alguns dos segmentos, a infraestrutura ainda não se 

apresenta de forma adequada. Nas avaliações é possível observar que grande parte dessa 

visão se dá porque algumas das obras ainda não estão 100% concluídas e, principalmente, 

as instalações mais antigas da UFSJ ainda não foram reformadas e adaptadas, 

considerando os aspectos mencionados (ventilação, iluminação, acessibilidade, etc.). Mas, é 

importante salientar, a administração da Universidade já tem a percepção dessa 

necessidade e, de acordo com o PDI, já planeja obras nessas instalações até 2018. 

Outro ponto importante, a ser destacada nessas breves considerações, diz respeito à 

Biblioteca. As instalações físicas das bibliotecas, as condições de atendimento educacional, 

os serviços informatizados das bibliotecas, bem como os serviços prestados pelos 

profissionais da área, foram todos avaliados como excelentes. Entretanto, o acervo foi 

apontado como algo que precisa ser melhorado. Observando os investimentos feitos, pode-

se afirmar que essa tem sido uma preocupação da administração. Entretanto, pelo grande 

crescimento da Universidade, em termos de total de novos cursos, discentes e novas pós-

graduações, talvez esse investimento não esteja sendo suficiente. 

Por fim, é necessário apontar para a insuficiência de espaços de convivência e 

alimentação. A construção de um Restaurante Universitário, apenas no campus Tancredo 

Neves, faz com que os atendimentos, nos demais campi sejam feitos por meio de cantinas e 

lanchonetes que, na opinião de todos, não têm sido suficientes. Os espaços de convivência 

também têm sido um problema na opinião de todos. 

É possível perceber que houve uma priorização das administrações por construções 

que visassem atender de imediato os diversos cursos que estavam sendo criados, bem 

como adequar melhor o setor de administração com a nova realidade de Universidade. Mas, 

conforme consta no PDI, as próximas obras a serem executadas, são justamente 

relacionadas a espaços de convivência e interligação adequada entre as diversas 

instalações de cada campus. 

De forma sucinta, considerando os investimentos feitos, a CPA acredita que já existe 

a percepção, por parte da administração, sobre muitos dos problemas apontados pelos 

diversos segmentos. Ainda sim, os aspectos levantados por meio da pesquisa de 

Autoavaliação, podem nortear de forma mais abrangente, novos investimentos para a 

Instituição. 
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V – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O sentido emancipatório e a transversalidade da cultura, das ciências e das artes nas 

práticas acadêmicas da UFSJ 

A tarefa de avaliar implica em atribuição de valores, entretanto, em sua gênese e em 

seu movimento histórico, estes são definidos pelos regimes e sistemas vigentes que 

estabelecem parâmetros e índices. Além disso, padronizam procedimentos que pretendem 

colocar diferentes realidades lado a lado, atribuindo notas e conceitos que, 

necessariamente, são comparativos, e na maior parte das vezes excludentes, uma vez que 

são instrumentos de valoração que servem contemporaneamente de base para a 

elaboração de matrizes orçamentárias. Essas definem as formas de distribuição de recursos 

entre instituições, cursos de graduação e pós-graduação, que, como afirma Bourdieu em 

seu estudo sobre o funcionamento do Campo acadêmico, servem, via de regra, para 

legitimar as hegemonias e perpetuar as diferenças convertidas em profundas desigualdades 

existentes entre aqueles que detêm o capital simbólico, e aqueles outros que disputam 

espaço para se insinuarem como atores legítimos no campo científico. Em um espaço de 

tensão, movidos por forças e conflitos que colocam em cheque o próprio cerne da ciência, 

que é a produção coletiva e solidária de conhecimentos entre diferentes instituições e 

grupos de pesquisa, é preciso pensar em estratégias que permitam situar a UFSJ, de forma 

adequada, no jogo de forças que define a economia simbólica no campo acadêmico. 

Depois da realização de todo este processo de diagnóstico institucional coletivo, 

mobilizado pela necessidade de compreender a lógica de transformação da UFSJ – que nos 

últimos anos se movimentou como um ser aparentemente desproporcional, crescendo 

vertiginosa e rapidamente em diferentes regiões do Estado de Minas Gerais, passando a 

atuar em todas as grandes áreas de conhecimento –, pergunta-se: o que se pode afirmar a 

respeito de suas maiores forças e possibilidades? 

O estudo realizado apontou conflitos e pontos cegos, que vão desde o enfrentamento 

de problemas mais rotineiros, como a necessidade de adoção de medidas para dar maior 

agilidade e eficácia aos processos administrativos, até os mais estruturais e estruturantes, 

como a premência de aprimorar as Políticas de Ensino, Pesquisa e Pós-graduação, 

Extensão, Assistência Estudantil e Gestão de Pessoas. Além disso, como pôde ser 

demonstrado ao longo do Relatório, o diagnóstico apontou a necessidade de enfrentar, com 

urgência, problemas sérios no campo da infraestrutura, como a segurança nos campi, a 

instabilidade das redes de internet, os problemas de telefonia; e a necessidade de 

integração administrativa de seus diferentes campi, de correção das barreiras que impedem 

a circulação de pessoas com deficiência, da ampliação dos restaurantes universitários e 
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moradias estudantis para todos os campi, e do melhoramento ou mesmo criação de 

espaços de convivência que podem tornar a vida nos campi mais aprazível e se constituírem 

em espaços que permitam a convivência solidária e participativa de alunos, estes 

pertencentes a diferentes segmentos da sociedade, além de professores e técnicos com 

diferentes níveis de formação. Posto isto, faz-se necessário trabalhar para que os diferentes 

campi sejam um instrumento de socialização, tanto em termos da convivência, quanto da 

possibilidade de um espaço seguro e apropriado para o compartilhamento de saberes, 

enriquecimento e formação humana. 

No entanto, o exercício que se propõe nesse momento é o de tentar nomear as 

potências da UFSJ, aquilo que movimenta os indivíduos que participam e constituem essa 

instituição de ensino superior, mesmo que esta não seja percebida tão conscientemente 

pelos diferentes atores que compõem essa comunidade interna. E para tanto, é preciso 

responder a uma pergunta que parece simples, mas certamente é muito complexa: o que 

singulariza a UFSJ enquanto Universidade Federal Pública localizada no Estado de Minas 

Gerais, dividindo e compartilhando o espaço acadêmico com grandes e tradicionais 

instituições acadêmicas, muitas delas centenárias, que despontam tanto no ensino, quanto 

na pesquisa e na Pós-graduação Stricto Sensu.  

Não se quer aqui recorrer a nenhuma retórica idealista, que supõe a existência de uma 

essência que caracteriza a UFSJ. Ao contrário, o que se pergunta está relacionado ao 

reconhecimento e à nomeação de quais são as maiores potencialidades inscritas na prática 

acadêmica cotidiana e concreta dos diferentes atores que fazem parte da comunidade 

acadêmica da UFSJ.  

Uma das primeiras tarefas desse relatório foi enumerar as áreas de atuação 

acadêmica da Instituição. O que o diagnóstico aponta é que, com o crescimento realizado 

nos últimos anos, a UFSJ deixou de ser uma instituição provinciana, localizada em apenas 

uma cidade histórica do Estado de Minas Gerais, para se tornar uma das instituições 

acadêmicas mais promissoras desse Estado. A Universidade Federal de São João del-Rei, 

não apenas ampliou o seu número de vagas públicas, mas também diversificou a sua 

atuação, assumindo o desafio de construir, transmitir conhecimentos e formar profissionais 

competentes em áreas completamente novas, como os cursos da área da Saúde no CCO e 

das Ciências Agrárias em Sete Lagoas e São João del-Rei. 

Por sua vez, a expansão, ampliou com qualidade a capacidade institucional de 

participar ativamente da produção de novas tecnologias no campo das engenharias, sendo 

hoje a instituição federal mineira com o maior número de entradas anuais nesses cursos. O 

número de patentes depositadas nos últimos anos e a reorientação de vários grupos de 

pesquisa, no sentido de priorizar a produção de novas tecnologias que possam ser 
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transferidas para o setor produtivo, é prova disto. Também é possível observar um processo 

de consolidação nas áreas das ciências exatas e da terra e biológicas, com os cursos de 

física, química e de ciências biológicas, e suas interfaces. Nesse sentido, a história da Pós-

graduação da UFSJ começa justamente através de um curso de Mestrado Interdisciplinar 

em Física, Química e Neurociências, que evoluiu, em um intervalo de tempo pouco maior 

que uma década, para os primeiros cursos de Doutorado da Instituição, em Bioengenharia, 

em Física e Química dos Materiais, em Química, em Bioquímica e Biologia Molecular e em 

Ciências da Saúde, importante indicador da consolidação da pesquisa nessas áreas.  

 Em outra direção, houve avanços consideráveis nos programas de pós-graduação em 

Educação, História, Psicologia, apesar de ainda serem considerados programas iniciantes 

que demandam consolidação. O Programa de Mestrado em Letras deu passos importantes 

no sentido de sua consolidação com a conquista da nota 4 na última avaliação trienal da 

CAPES.  

Ainda em outra direção, a expansão possibilitou que a UFSJ ampliasse o seu 

compromisso com a transformação da Escola Pública e a Formação de Professores para a 

Educação Básica. Hoje a instituição conta com cursos de licenciaturas em todas as áreas de 

conhecimento, tendo instituído um comitê gestor que coordenará o processo de reflexão nas 

licenciaturas, apontando a necessidade de repensar o processo de formação inicial de 

professores, a partir de um compromisso com a democratização da escola e da sociedade. 

Diferentes ações que articulam Ensino, Pesquisa e Extensão são parte do Programa 

Institucional de Formação de Docentes na graduação, que hoje abrange todas as 

licenciaturas da casa, envolvendo um grande número de alunos das licenciaturas com 

reflexos positivos na pós-graduação Stricto Sensu. O Programa de Mestrado em Processos 

Socioeducativos e Práticas Escolares tem como um de seus mais importantes 

compromissos, produzir conhecimento comprometido com a transformação e 

democratização da escola pública. Nesse sentido, trabalha temas relacionados com a 

história e sociologia da educação, artes e estética nas práticas educativas, além de possuir 

uma linha de pesquisa dedicada ao estudo da formação docente, especialmente no campo 

das ciências naturais e da matemática.   

O que chama atenção, num primeiro olhar, é o caráter plural e o compromisso com a 

universalidade de objetos de conhecimento, que hoje fazem parte do cotidiano acadêmico. 

Mas ainda sim é necessário insistir numa pergunta: seria possível assinalar deste complexo 

quadro institucional descrito – em que fica evidente um cem número de possibilidades, que 

muitas vezes permanecem invisíveis ao olhar dos gestores e dos próprios atores que, 

mergulhados em seu cotidiano de vida e trabalho, não conseguem visualizar nada além de 

seu universo de práticas cotidianas e imediatas – alguns eixos que atravessam todas as 
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práticas e representam, portanto, elementos que devem ser problematizados a fim de que 

os gestores possam elaborar políticas transversais capazes de potencializar a instituição e 

catalisar o seu processo de consolidação? 

Uma leitura atenta da história e do contexto social, econômico e, sobretudo cultural, no 

qual a universidade está inserida, pode revelar pelo menos um dos pontos que singularizam 

e impõem a necessidade de agir responsivamente de forma integrada e estratégica em 

eixos que serão mostrados em seguida. 

O primeiro eixo e, talvez, o mais importante pode ser apontado a partir da leitura do 

Plano de Cultura Institucional da UFSJ que está em processo de elaboração em resposta ao 

edital do MEC intitulado “Mais Cultura nas Universidades”. De acordo com o argumento 

central que orienta a construção do programa, e que vale a pena ser retomado nesse 

momento de autoavaliação, é que a aderência da UFSJ a este Edital em seus oito eixos 

temáticos, não representa a criação de algo novo, mas a materialização e organização 

institucional de diferentes aspectos da vida acadêmica que a universidade já aciona, direta 

ou indiretamente, pelo tripé que articula a prática universitária em ensino, pesquisa e 

extensão, estreitamente associada ao seu enraizamento numa cidade histórica, considerada 

polo de produção cultural, reconhecido no Brasil e no exterior. 

A peculiaridade de ter sido criada na cidade histórica de São João del-Rei contribuiu 

para que a arte e a cultura se naturalizassem no cerne da UFSJ, ocupando um considerável 

espaço da sua agenda e ganhando uma especialização e um maior contorno acadêmicos, 

que se estruturam a partir do diálogo com o rico patrimônio que a cidade dispõe e que 

ganha novo significado ao se transformar em matéria-prima para os saberes formais. 

O ambiente cultural da cidade, onde a UFSJ foi criada há 28 anos, é permeado por um 

mosaico de instituições culturais de longa duração, como o Conservatório Estadual de 

Música José Maria Xavier, a Orquestra Ribeiro Bastos, a Lira Sãojoanense, Orquestra Santa 

Cecília, coros, além de práticas culturais populares, como as folias de reis, bandas, blocos 

carnavalescos, grupos de congado, grupos de maracatu, escolas de samba, posses de hip-

hop, bordadeiras, artesãos, sineiros, santeiros, e também, poetas, romancistas, 

historiadores, grupos de teatro, cineastas, documentaristas, artistas plásticos, restauradores, 

arquitetos, mestres de saberes tradicionais, e inúmeros atores sociais, protagonistas da 

cultura em suas mais complexas dimensões e atividades. Todo esse contexto favorece a 

emergência de um Plano de Cultura Institucional da UFSJ, que propõe tornar-se um 

instrumento valioso para novas políticas culturais, associadas a um ideário de cidadania 

plena e participativa, fazendo cumprir esse importante papel da universidade pública 

brasileira que o MEC soube favorecer. 
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A transversalidade da cultura nas práticas acadêmicas da instituição também se 

expandiu para as outras cidades onde a UFSJ criou campi nos últimos seis anos, nas 

cidades de Divinópolis, Ouro Branco/Congonhas e Sete Lagoas, ainda que nessas unidades 

não haja cursos nas áreas de arte e cultura. O Inverno Cultural, maior programa de 

extensão cultural da UFSJ, realizado desde a fundação da instituição, expandiu-se, em 

2013, para essas cidades, estabelecendo as bases para a construção de uma política 

cultural também nas áreas de abrangência dos campi CCO, CAP e CSL, aproximando-se 

das Secretarias Municipais de Cultura e contribuindo no desenvolvimento de uma agenda 

cultural comprometida com as comunidades.  

A partir desse contexto que privilegia a cultura em suas diferentes dimensões, o Plano 

Institucional de Cultura da UFSJ, ainda que tenha sido elaborado por indução do referido 

edital, requerendo um contínuo aperfeiçoamento na medida em que for desenvolvido, 

servirá de legado para a Instituição e para os gestores nacionais, permitindo um 

mapeamento mais abrangente e um planejamento mais criterioso, quanto ao que já realiza 

cotidianamente em termos desses oito eixos, bem como as ações que ela almeja realizar se 

novos aportes financeiros forem viabilizados. 

Ou seja, o que se pode observar é que o próprio processo de elaboração do Plano 

Institucional de Cultura tem sido uma importante experiência para a universidade, na medida 

em que cria condições de autoconhecimento e avaliação de suas próprias práticas 

acadêmicas. Dessa forma, o processo de elaboração das estratégias e ações representa 

uma oportunidade singular para se construir um novo olhar sobre aquilo que se encontra de 

forma dispersa e multifacetada em diferentes dimensões do fazer acadêmico, que atravessa 

diferentes cursos e departamentos em atividades que articulam, necessariamente, as 

dimensões constitutivas da prática universitária: o Ensino, a Pesquisa e a Extensão.  

Não é objetivo, neste momento, acompanhar todo o processo de definição das ações 

e das metodologias a serem utilizadas no referido projeto. Interessa sim, mostrar de que 

forma a cultura – tanto em seu sentido amplo, como articulação entre as esferas materiais, 

científicas, tecnológicas, sensíveis e intelectuais; quanto em seu sentido específico, como 

designação uma esfera simbólica e artística – contém (com suas práticas e fazeres, seus 

sistemas de registro e transmissão, e os processos de reflexão acadêmica) um eixo 

estruturante que é capaz de articular a sinergia entre diferentes setores e atividades da 

sociedade, tratando de questões interdisciplinares e interprofissionais que contribuem para o 

desenvolvimento social em diversas áreas que a envolvem e a irradiam em dimensões como 

Comunicação, Educação, Direitos Humanos e Justiça, Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia e 

Produção, e Trabalho. 
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Se um dos compromissos centrais da UFSJ é contribuir para a transformação da 

sociedade por meio da formação acadêmica de jovens oriundos de diferentes setores e 

classes sociais, a compreensão da cultura, como elemento aglutinador, permite uma 

compreensão mais acurada da própria natureza da demanda educacional destes jovens, de 

sua linguagem, de sua estética, de seu modo de ser e estar no mundo. Essa compreensão 

certamente pode fundamentar a UFSJ na criação de novas formas de ensino e 

aprendizagem, dos saberes científicos e do domínio sistemático de linguagens artísticas, 

como no campo da música, teatro e artes plásticas, mobilizando novos projetos de pesquisa, 

bem como de criação de novos compromissos com a sociedade por meio de projetos e 

programas de extensão que assumem, como objeto de intervenção e pesquisa, temas 

centrais do cotidiano como: educação; uso de novas tecnologias da comunicação; 

sustentabilidade e meio ambiente; direitos humanos; inclusão de pessoas com deficiência, a 

luta dos povos indígenas e pela terra; lutas contra a discriminação de gênero e de 

orientações sexuais e desigualdades étnico-raciais. 

A visão de futuro aqui proposta, organicamente associada à missão institucional da 

UFSJ, obriga a um exercício de procurar responder uma segunda questão, também 

estruturante: como a UFSJ quer ser vista nos próximos 20 anos no cenário acadêmico 

estadual, nacional e internacional? 

Por um lado, dizer que se almeja a visibilidade como uma Universidade Pública de 

qualidade que, por meio das ações de Ensino, Pesquisa e Extensão, está comprometida 

com a produção do conhecimento científico e sua transmissão, como parte fundante da 

formação de profissionais competentes e críticos, capazes de dar contribuições significativas 

para o desenvolvimento econômico, social e cultural do Estado e do País, não é suficiente, 

pois este compromisso caracteriza todas as instituições universitárias públicas do País. 

Por outro lado, o compromisso com a universalidade do saber e com a abrangência 

das áreas de atuação e de conhecimento, também não responde a esta visão de futuro, 

uma vez que também não acrescenta nenhum fator de destaque que singularize a UFSJ 

entre as suas co-irmãs. Para avançar nesta reflexão é preciso a construção de um olhar 

reflexivo sobre a história da UFSJ, sobre os compromissos assumidos ao longo deste 

percurso e, por fim, identificar o que pode ser chamado de singularidades, e que marcam e 

definem a forma como essa Instituição é reconhecida pelos pares, pelas agências de 

fomento e pela sociedade como um todo. 

A consolidação da UFSJ está estritamente associada às diferentes formas de 

cooperação acadêmicas. Internamente, criando formas coletivas de produção do 

conhecimento científico articulando atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, por meio da 

produção de maior sinergia entre os grupos de pesquisa, entre os cursos de graduação e 
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entre os programas de pós-graduação. Neste ponto a presença de Pesquisadores Visitantes 

Seniores com bolsa tanto da CAPES, quanto da FAPEMIG, tiveram e estão tento um 

impacto imensurável nos programas em que atuam. O mesmo se dá do ponto de vista 

externo, pois é necessário e fundamental o aprofundamento dos vínculos e parcerias com 

instituições mais consolidadas, tanto em nível regional e estadual, quanto em nível nacional 

e internacional. Nestas dimensões pode-se observar avanços sensíveis por meio de várias 

ações entre as quais podem ser citados a Realização de Eventos de Grande porte na Pós-

graduação, como o 11º Encontro de Pesquisa em Educação da Região Sudeste, que 

recebeu no Campus Dom Bosco os pesquisadores mais importantes no campo da Pós-

graduação Em educação vinculados à Associação Nacional de Pós-graduação em 

Educação – ANPED, que a partir de 2014 passou a intercalar um evento nacional de dois 

em dois anos, intercalados por eventos nas diferentes regiões do Brasil. O Programa de 

Mestrado em Educação da UFSJ, com o pleno apoio da Reitoria e das Pró-reitorias de 

Ensino, Pesquisa e Pós-graduação e Extensão, além do apoio na Infraestrutura da Pró-

reitorias de Planejamento e de Administração, realizaram um evento que recebeu mais de 

mil e quinhentos participantes e pesquisadores de ponta nas nove mesas redondas 

realizadas. Outro grande Evento foi o “XXVII Encontro Regional da Sociedade Brasileira de 

Química”, para citar apenas alguns dos mais importantes no campo da Pós-graduação. 

Mostramos para todo o Brasil que apesar de ainda termos problemas de infraestrutura a 

serem resolvidos, somos capazes de receber confortavelmente um grande contingente de 

pesquisadores. Os efeitos, nos programas, destas realizações ainda estão sendo sentidos, 

na medida em que aparecemos como protagonistas e anfitriões aglutinando e assumindo o 

compromisso com a plena realização de uma universidade.  

A consciência da importância da cooperação acadêmica como fator essencial na 

consolidação da pesquisa, do ensino e da pós-graduação pode ser observada e traduzida 

no apoio à participação e realização de eventos de semanas acadêmicas, no apoio à 

publicação em periódicos nacionais e internacionais, e no apoio à criação de novos 

periódicos vinculados aos programas de pós-graduação. O mesmo esforço pode ser 

observado na sistemática de participação em fóruns acadêmicos e administrativos que 

qualificam o trabalho dos pró-reitores e ampliam o olhar crítico sobre as políticas públicas e 

suas contradições em âmbito regional e nacional.  

Pode-se afirmar com segurança que as políticas acadêmicas instituídas na UFSJ, e 

que vem sendo aprimoradas nos últimos anos, têm produzido resultados surpreendentes. 

Para o entendimento destes resultados levam-se em consideração alguns fatores cruciais, 

quais sejam: 
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1) A expansão na graduação e a diversificação e ampliação das áreas de 

atuação acadêmica possibilitou a contratação de um grande número de jovens doutores, 

muitos deles com experiências de pesquisas em instituições de prestígio nacionais e 

internacionais; 

2) A entrada destes jovens doutores alterou significativamente a a geografia 

humana e o modo de funcionamento da UFSJ. Este elemento é certamente um dos fatores 

que explicam a urgência destes novos atores institucionais em ter o mais rapidamente 

possível, plenas condições de produzir científica, técnica e artisticamente. Daí o fato de 

todos os investimentos feitos em infraestrutura de laboratório nos diferentes campi, serem 

percebidos pela comunidade interna como não suficientes; 

3) Um dos reflexos mais imediatos da entrada de jovens professores e técnicos 

na instituição é a necessidade de ser feito um grande investimento, para além da 

infraestrutura, na criação de uma nova cultura institucional baseada no amplo conhecimento 

por parte de todos os atores institucionais das normas e procedimentos administrativos que 

regem o funcionamento da UFSJ. Várias ações de treinamento feitas pelas pró-reitorias 

foram realizadas, e todos os passos para os principais procedimentos relacionados com a 

vida funcional e acadêmica estão disponibilizados no portal da UFSJ; 

4) Outra conseqüência deste novo cenário é a necessidade de aprimoramento 

das formas de gestão democráticas da instituição, aprimorando o funcionamento dos 

Conselhos Superiores, da Congregação, dos Departamentos, Coordenações de Cursos, 

Núcleos Docentes estruturantes, possibilitando o aumento da troca de experiências entre os 

diferentes atores; 

5) No bojo deste processo um dos elementos centrais é o aprofundamento das 

práticas participativas de avaliação e planejamento institucionais. Precisamos nos preparar 

para a, partir de 2017, iniciarmos um grande processo de discussão coletiva da UFSJ que 

resulte na construção de novos objetivos e metas que sirvam de orientação para a 

elaboração de políticas em todas as dimensões da instituição que vigores de 2018 - 2022, e 

para que isto se torne possível é fundamental que a Comissão Própria de Avaliação seja 

reconhecida como instância que organiza e sistematiza este processo, sendo um elemento 

mediador entre as demandas de transformação almejadas pela comunidade e os 

responsáveis pela Gestão da Instituição. 

6) Num ambiente de profundas transformações, com a entrada de novos 

sujeitos que desconhecem as rotinas e os procedimentos, um dos primeiros conflitos a 

emergir é a insatisfação da comunidade com a relativa morosidade dos processos 

administrativos. Em parte esta morosidade se explica, pela também inexperiência do novo 
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corpo de técnicos administrativos, mas a observação atenta do cotidiano do funcionamento, 

nos mostra que um dos fatores determinantes destes atrasos é a falta de conhecimento dos 

procedimentos, que resulta no fato de que os processos precisam ser devolvidos para os 

setores de origem para serem informados dentro das normas institucionais. Estas idas e 

vindas, são sentidas pela comunidade, muitas vezes, como uma excessiva burocratização 

dos processos, característica observada nacionalmente. O que na realidade é o inverso, 

uma vez que, ao contrário da burocracia, em uma gestão administrativa profissionalizada o 

que ocorre é que toda a comunidade compreende a necessidade de observar estreitamente 

o cumprimento de normas e resoluções que são as únicas salvaguardas para uma gestão 

pública transparente e equânime. Nesta direção, uma série de esforços tem sido feitos por 

todas as pró-reitorias no sentido de aprimorar os protocolos, treinar os usuários nos 

procedimentos e o mais importante, a implantação de um sistema informatizado de gestão 

integrada que, quando plenamente implantado, permitirá uma série de ganhos institucionais 

em termos de eficiência e transparência administrativas. Parte deste sistema já se encontra 

implantado e resultados importantes podem ser observados na mudança de cultura 

institucional, na medida em que os processos podem ser acompanhados desde a sua 

origem, até a sua finalização, com a observação pública de todos os procedimentos. 

O novo cenário administrativo – mais complexo com a realidade da estrutura multi 

campi, em função do aumento exponencial de processos e contratos de todas as ordens – 

obrigou a atual gestão a fazer um grande investimento na contratação de novos técnicos 

administrativos, apontando para a superação da ainda histórica defasagem técnico/aluno; 

técnico/professor que pode ser observada quando se aplicam as fórmulas utilizadas pela 

ANDIFES para fazer o cálculo e estabelecer as matrizes de distribuição de novas vagas.  

Na mesma direção, um esforço inédito está sendo feito no sentido de realizar um 

dimensionamento do trabalho nos diferentes setores e divisões a fim de compreender os 

pontos de estrangulamento e os setores mais prejudicados, seja pela importância de sua 

atividade, seja pela complexidade das tarefas realizadas. Por esta razão, uma das decisões 

é a ênfase na contratação de técnicos de nível superior, que possam contribuir para a 

elaboração de novas soluções para velhos problemas que existem na UFSJ. Dentre estes 

setores, os que mais reclamam cuidados e atenção, pela sua posição estratégica e pela 

complexidade, são os setores de regulação acadêmica, os setores de informática, de 

comunicação social, além dos setores de desenvolvimento institucional originalmente 

situado na Pró-reitoria de Planejamento. Um dos pontos cegos mais sensíveis é a 

dificuldade de se obter dados confiáveis sobre os diferentes indicadores institucionais.  

Para finalizar esta breve reflexão, e contrapondo-se a um contexto em que se 

privilegia o aumento das publicações, que impõem a cada ano novos patamares mínimos de 
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qualidade e quantidade para que as instituições, os programas de pós-graduação e os 

pesquisadores sejam reconhecidos no meio acadêmico como agentes legítimos e 

produtivos, seria legítimo lembrar a célebre frase de Milton Santos de que a Universidade 

não é o lugar da pressa. A Universidade por definição, de acordo com este saudoso autor, é 

um espaço para a ruminação, para a construção de um processo lento e contínuo de 

assimilação crítica de novos conhecimentos e saberes. Mais uma vez, chegamos à 

conclusão de que para saber lidar com estas contradições é necessário compreender 

profundamente a cultura e o nosso tempo, a fim de que não nos percamos em formulação 

de políticas frágeis, passageiras e sem consistência institucional. 

O mundo contemporâneo, especialmente o Brasil, é marcado por uma crise política e 

ética que atravessa diferentes níveis e práticas cotidianas e definem o horizonte e a 

necessidade urgente de se reinventar como nação solidária, justa, democrática e inclusiva. 

A universidade tem um papel preciso e, ao mesmo tempo, delicado neste processo, não 

apenas em função de sua missão imediata de formar profissionais críticos, mas e, 

sobretudo, em função de seu compromisso de se constituir como um espaço de diálogo 

aberto e democrático, de conflitos de posições e da defesa constante da democracia e da 

participação social. A universidade tem o dever de realizar a crítica das ideologias 

hegemônicas e apontar as contradições e as fraturas numa sociedade que ainda se 

caracteriza por uma grande desigualdade entre os seus diferentes segmentos e classes 

sociais. Esta é a razão política para se construir uma visão mais abrangente do caráter 

emancipatório da cultura, das ciências e das artes – e, dentro dos limites das condições 

existentes, buscar a superação das contradições constituem a nossa forma fragmentada de 

perceber o nosso cotidiano e alimentar uma reflexão capaz de apontar para novos cenários 

mais promissores que articulem de forma singular e própria, o compromisso com o avanço 

das ciências e da tecnologia, o enraizamento e a problematização de nossos fazeres 

culturais, em diálogo com as diferentes linguagens artísticas e o desvelamento de um novo 

cenário de convivência comum no qual todos possam ser reconhecidos como sujeitos ativos 

e artífices do futuro da UFSJ. 
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VI – ANEXOS (Bloco 1) 

 

 

6.1.1 – Página da CPA no site oficial da UFSJ 
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6.1.2 – Divulgação da pesquisa de Autoavaliação Institucional 

 

6.1.2.1 – Matérias publicadas na homepage da UFSJ 

 

“Autoavaliação Institucional: participar é o canal” 

   Professores, técnicos-administrativos, gestores, alunos e egressos da UFSJ e 

representantes da sociedade civil organizada já podem participar da pesquisa de 

autoavaliação institucional da Universidade Federal de São João del-Rei de 2014. A 

pesquisa está disponível para resposta no link www.campusvirtual.ufsj.edu.br/ufsj 

A ferramenta, desenvolvida pela Comissão Própria de Avaliação da UFSJ (CPA), 

tem como objetivo desenvolver uma análise global e integrada das políticas de ensino, 

pesquisa e extensão, das políticas de gestão de pessoas, de atendimento aos discentes, os 

processos de comunicação interna e externa, a inserção regional, nacional e internacional, 

bem como a infraestrutura física e a sustentabilidade financeira de suas ações. 

A CPA levou em conta dois segmentos para a avaliação: a comunidade interna e a 

externa. São questionários diferentes para cada comunidade. As questões foram elaboradas 

considerando as experiências de processos avaliativos anteriores e a nova realidade da 

instituição, maior e mais complexa após os programas de expansão do Governo Federal 

(Expandir e Reuni). 

Criada em 2004, a Comissão Própria de Avaliação da UFSJ (CPA) nasce como 

resposta à necessidade de implementar um processo contínuo de autoavaliação, com o 

objetivo de alcançar patamares cada vez maiores de qualidade das suas atividades de 

ensino, pesquisa e extensão e de suas políticas de gestão acadêmicas. A criação da CPA 

responde também às exigências das políticas de avaliação do ensino superior definidas pelo 

MEC e implementadas pelo INEP, que a consideram um dos principais instrumentos de 

gestão acadêmica e administrativa, de forma  democrática,envolvendo a comunidade em um 

processo de construção contínua e permanente da qualidade institucional. 

A Comissão ressalta a importância de que toda a comunidade participe. A 

participação é fundamental para que os responsáveis tenham pleno conhecimento dos 

pontos que demandam novas e mais eficazes ações. 

Publicada em 18/11/2014  

http://www.ufsj.edu.br/noticias_ler.php?codigo_noticia=4912 
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“Autoavaliação da UFSJ: três dúvidas comuns” 

Já está disponível para respostas a pesquisa de autoavaliação institucional da 

Universidade Federal de São João del-Rei. Professores, técnicos-administrativos, gestores, 

alunos e egressos da UFSJ e representantes da sociedade civil organizada já podem 

participar, acessando o link www.campusvirtual.ufsj.edu.br/ufsj. Veja três das dúvidas mais 

comuns sobre esta pesquisa, relatadas à Comissão Própria de Avaliação (CPA): 

Por que devo responder à autoavaliação? 

A autoavaliação é uma ferramenta que busca conhecer melhor as demandas da 

instituição e, consequentemente, implementar melhorias. O objetivo da pesquisa é 

desenvolver uma análise global e integrada das políticas de ensino, pesquisa e extensão, 

das políticas de gestão de pessoas, de atendimento aos discentes, os processos de 

comunicação interna e externa, a inserção regional, nacional e internacional, bem como a 

infraestrutura física e a sustentabilidade financeira de suas ações. 

Os dados individuais são sigilosos? 

Sim. Apenas a Comissão Própria de Avaliação da UFSJ (CPA) tem acesso aos 

dados individuais. O login por meio do CPF é necessário para evitar que a mesma pessoa 

acesse o formulário mais de uma vez. 

O que é a Comissão Própria de Avaliação da UFSJ? 

A CPA foi criada em 2004, como resposta à necessidade de implementar um 

processo contínuo de autoavaliação, com o objetivo de alcançar patamares cada vez 

maiores de qualidade das suas atividades de ensino, pesquisa e extensão e de suas 

políticas de gestão acadêmicas. A criação da CPA responde também às exigências das 

políticas de avaliação do ensino superior definidas pelo MEC e implementadas pelo INEP, 

que a consideram um dos principais instrumentos de gestão acadêmica e administrativa, de 

forma democrática, envolvendo a comunidade em um processo de construção contínua e 

permanente da qualidade institucional.  

Autoavaliação institucional: participar é o canal! 

Publicada em 27/11/14 

http://www.ufsj.edu.br/noticias_ler.php?codigo_noticia=4932 
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“Termina dia 31 o prazo para responder à CPA” 

O prazo final para responder a pesquisa de Autoavaliação Institucional da 

Universidade Federal de São João del-Rei será dia 31 de janeiro. A ferramenta, disponível 

para resposta pelo link www.campusvirtual.ufsj.edu.br/ufsj, está no ar desde novembro do 

ano passado e é aberta para que professores, técnicos-administrativos, gestores, alunos, 

egressos da UFSJ e representantes da sociedade civil organizada possam participar. 

Desenvolvida pela Comissão Própria de Avaliação da UFSJ (CPA), a pesquisa leva 

em conta a comunidade interna e a externa como segmentos para análise e cada uma delas 

recebe um questionário distinto. As perguntas buscam identificar os pontos fortes e fracos 

da universidade com o objetivo de melhorar o Ensino, a Pesquisa e a Extensão. Diversos 

aspectos estão sendo verificados: política de ensino, pesquisa e extensão, infraestrutura, 

políticas de apoio aos estudantes, gestão, comunicação com a sociedade, responsabilidade 

social, etc. 

A CPA desenvolveu as perguntas considerando as experiências de processos 

avaliativos anteriores e a nova realidade da instituição, maior e mais complexa após os 

programas de expansão do Governo Federal (Expandir e Reuni). A Comissão destaca que a 

participação de toda a comunidade é imprescindível para que a instituição tenha pleno 

conhecimento das áreas que demandam melhorias e ações mais eficientes. Como o próprio 

slogan da campanha de divulgação da pesquisa diz: “Participar é o canal”. 

Publicada em 21/01/2015 

http://www.ufsj.edu.br/noticias_ler.php?codigo_noticia=4989 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Autoavaliação Institucional 2014 – UFSJ 

Comissão Própria de Avaliação – CPA/UFSJ 2014-2016            251 

6.1.2.2 – Matéria publicada na TV UFSJ 

 

 

 

Fonte: www.youtube.com/watch?v=8zVRBdGlzS4 - ASCOM (2015) 
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6.1.2.3 – Cartaz de divulgação da Campanha “Participar é o canal!” 

Fonte: Divulgação - CPA 
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6.1.3 – Cronograma Previsto de Atividades para 2015/2016 – CPA 2014/2016 

 

 

Fonte: Proposta para Autoavaliação Institucional – CPA (2015) 
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6.1.4 – Imagens dos Campi 

6.1.4.1 – Campus Alto Paraopeba 

01 - Entrada Principal 

Fonte: ASCOM (2015) 

 

 

02 – Vista aérea 

Fonte: ASCOM (2015) 
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6.1.4.2 – Campus Centro-Oeste Dona Lindu 

 

01 - Entrada Principal 

Fonte: ASCOM (2015) 

 

02 - Laboratórios 

Fonte: ASCOM (2015) 

 

 



Relatório de Autoavaliação Institucional 2014 – UFSJ 

Comissão Própria de Avaliação – CPA/UFSJ 2014-2016            256 

6.1.4.3 – Campus Santo Antônio 
 
 
 

01 - Entrada Principal 

Fonte: ASCOM (2015) 

 
 
 

02 – Vista parcial 

Fonte: ASCOM (2015) 
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6.1.4.4 – Campus Dom Bosco 
 
 
 

01 – Vista aérea 

Fonte: ASCOM (2015) 
 
 
 
 

02 – Departamento de Ciências Naturais 

Fonte: ASCOM (2015) 
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6.1.4.5 – Campus Tancredo Neves 

 

01 – Entrada principal 

Fonte: ASCOM (2015) 

 
 
 

02 – Vista aérea 

Fonte: ASCOM (2015) 
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6.1.4.6 – Campus Sete Lagoas 

 
 

01 – Vista aérea 

Fonte: ASCOM (2015) 

 
 
 

02 – Vista parcial 

Fonte: ASCOM (2015) 
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6.1.5 – Imagens das Obras Concluídas 

6.1.5.1 – Campus Alto Paraopeba 

 

01 – Biblioteca (2ª etapa) 

Fonte: ASCOM (2015) 

 
 
 
 

02 – Prédio do Curso de Mecatrônica (1ª Etapa) 

Fonte: ASCOM (2015) 
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03 – Bases estruturais para caixas d’água metalicas 

Fonte: ASCOM (2015) 

 

 

04 – Sistema de monitoramento inteligente 

Fonte: ASCOM (2015) 
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6.1.5.2 – Campus Centro-Oeste Dona Lindu 

 

 

01 – Prédio do Curso de Farmácia (2ª etapa) 

Fonte: ASCOM (2015) 
 
 
 
 
 
 

02 – Sistema própria de energia, nobreak e gerador 

Fonte: ASCOM (2015) 
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6.1.5.3 – Campus Dom Bosco 

 

 

 

 

01 – Prédio da Central Analítica de Materiais (2ª etapa) 

Fonte: ASCOM (2015) 

 

 

02 – Adequações dos Laboratórios para atendimento ao Curso de Medicina 

Fonte: ASCOM (2015) 
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6.1.5.4 – Campus Tancredo Neves 

 

 

 

01 – Alambrado de proteção e esquadrias prédio do Curso de Música 

Fonte: ASCOM (2015) 
 
 
 
 
 
 
 

02 – Sala para o cluster do Curso de Ciências da Computação 

Fonte: ASCOM (2015) 
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6.1.5.5 – Campus Sete Lagoas 

 

 

 

01 – Instalação de cercas de proteção 

Fonte: ASCOM (2015) 

 

 

02 – Prédio dos Cursos de Engenharia de Alimentos e Agronômica (2ª Etapa) 

Fonte: ASCOM (2015) 
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6.1.6 – Imagens das Obras em andamento 

 
6.1.6.1 – Campus Dom Bosco 
 
 

01 – Complexo de salas de aula 

Fonte: ASCOM (2015) 

 
 
 
 
6.1.6.2 – Campus Santo Antônio 
 
 

01 – Complexo de salas de aula 

Fonte: ASCOM (2015) 
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6.1.6.3 – Campus Tancredo Neves 
 
 
 

01 – Prédio do Curso de Ciências da Computação 

Fonte: ASCOM (2015) 

 

 

6.1.6.5 – Campus Sete lagoas 
 
 

01 – Complexo de salas de aula 

Fonte: ASCOM (2015) 
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6.2.1.1 – Resolução CONSU Nº 004, de 10 de novembro de 2004 
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Parecer No 013/2004 
Aprovado em 10/11/2004 

 
 
 

RESOLUÇÃO No 004, de 10 de novembro de 2004. 
(MODIFICADA PELA RES. 009/CONSU/2006, 025/2009 e 041/2013) 

 
Cria a Comissão Própria de Avaliação e 
aprova suas normas de funcionamento. 

  
 

O PRESIDENTE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI - UFSJ, no uso de suas atribuições estatutárias, 
e na forma do que dispõe o art. 24, incisos II, III e XII e o art. 55 do Estatuto da 
UFSJ, aprovado pela Portaria no 2.684 de 26/09/2003 e com base no Lei nº 10.861, 
de 14/04/2004, e da Portaria MEC nº 2.051, de 09/07/2004, e considerando o 
Parecer no 013 de 10/11/2004, desse mesmo Conselho,  
  
 
 

RESOLVE: 
 
 

Art. 1º Criar a Comissão Própria de Avaliação da Universidade Federal de 
São João del-Rei – CPA-UFSJ, responsável pela coordenação dos processos 
internos de avaliação da instituição, de sistematização e de prestação das 
informações solicitadas pelo INEP, e como parte integrante do Sistema Nacional de 
Avaliação do Ensino Superior - SINAES. 
 

Art. 2º A avaliação da UFSJ buscará fornecer uma visão global sob uma 
dupla perspectiva: 

 
a) o objeto de avaliação é o conjunto de dimensões, estruturas, relações, 

atividades, funções e finalidades da UFSJ, centrado em suas atividades 
de ensino, pesquisa e extensão, segundo os diferentes perfis e missões 
institucionais; 

b) os sujeitos da avaliação são os conjuntos de professores, estudantes, 
técnico-administrativos e membros da comunidade externa especialmente 
convidados ou designados. 

 
Parágrafo Único. Está compreendida, na avaliação da instituição, a gestão, a 

responsabilidade e compromissos sociais e a formação acadêmica e profissional 
com vistas a repensar sua missão para o futuro. 

 
Art. 3º Compete à CPA-UFSJ: 
 
I. conduzir os processos de auto-avaliação da UFSJ; 
II. preparar o projeto de auto-avaliação institucional a ser encaminhado à 

Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior – CONAES, submetendo-o 
à aprovação do Conselho Universitário; 
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Parecer No 013/2004 
Aprovado em 10/11/2004 

III. determinar procedimentos de avaliação interna de cursos, áreas e da 
instituição, em consonância com as determinações da CONAES; 

IV. sistematizar, analisar e interpretar as informações do curso, da área ou da 
instituição, compondo assim uma visão diagnóstica dos processos pedagógicos, 
científicos e sociais da instituição e identificando possíveis causas de problemas, 
bem como possibilidades e potencialidades; 

V. subdelegar competências no âmbito de cursos e áreas, para comissões 
setoriais, determinando prazos para o cumprimento dos objetivos estabelecidos e 
especificando a forma de composição, o prazo de mandato e a dinâmica de 
funcionamento; 

VI. dar ampla divulgação de sua composição e de todas as suas atividades; 
VII. propor à Reitoria ações que melhorem a qualidade das atividades 

acadêmicas, a serem encaminhadas às instâncias competentes; 
VIII. receber a Comissão Externa de Avaliação e prestar as informações 

solicitadas pela CONAES e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira – INEP; 

IX. convocar professores e técnico-administrativos, na forma da lei, e 
convidar alunos e membros da comunidade externa, para prestar informações, 
fornecer documentos e detalhar dados enviados; 

X. propor alterações nas competências da CPA-UFSJ ao Conselho 
Universitário; 

XI. elaborar e modificar seu regimento interno, conforme a legislação vigente, 
submetendo-o ao Conselho Universitário para aprovação; 

XII. enviar o relatório final de avaliação para os Conselhos competentes, para 
apreciação, e ao CONSU, para homologação. 

 
Parágrafo Único. O caráter diagnóstico e formativo da auto-avaliação deve 

permitir a re-análise das prioridades estabelecidas no projeto institucional e o 
engajamento da comunidade acadêmica na construção de novas alternativas e 
práticas. 

 
Art. 4º Para desempenhar suas atribuições, membros da CPA-UFSJ serão 

orientados pela CONAES e pelo INEP, obedecendo-se à convocação destes 
órgãos. 

 
Parágrafo Único. Os membros treinados pelo CONAES e INEP deverão 

multiplicar seus conhecimentos a todos os servidores da UFSJ envolvidos 
diretamente no processo de avaliação. 

 
Art. 5º A CPA-UFSJ será composta por representantes dos segmentos de 

professores, alunos, técnico-administrativos e da sociedade civil, sem que qualquer 
destes segmentos tenha maioria absoluta: 

 
I. quatro docentes e um suplente; 
II. três técnicos administrativos e um suplente; 
II – quatro técnicos administrativos em educação e um suplente; (Redação 

dada pela Res. 041/2013) 
III. dois alunos e um suplente; 
IV. um representante da comunidade externa e um suplente. 
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§ 1o Estarão impedidos de participarem da CPA-UFSJ os ocupantes de cargo 
de confiança. (Revogado pela Res. 009/2006) 

 
§ 2o Os membros da CPA-UFSJ serão indicados pelo Reitor e aprovados pelo 

CONSU. 
 
§ 3o A CPA-UFSJ será presidida por um docente eleito pelos membros da 

Comissão.  
 
§ 3º A CPA/UFSJ será presidida por um docente dentre seus membros, 

indicado pelo Reitor e aprovado pelo CONSU, para um mandato de 02 (dois) anos, 
permitida a recondução. (Redação dada pela Res. 009/2009 e revogado pela Res. 
025/2009 ) 

 
§ 3º Além dos membros especificados no caput do artigo 5º, a CPA-UFSJ 

terá como presidente o Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento. (Redação 
dada pela Res. 025/2009)  

  
§ 3º O Reitor indicará o Presidente da CPA/UFSJ, dentre os servidores 

membros da Comissão. (Redação dada pela Res. 041/2013) 
 
Art. 6º A CPA-UFSJ atuará com autonomia em relação a conselhos e demais 

órgãos colegiados existentes. 
 
Art. 7º O Regimento Interno definirá a dinâmica de funcionamento da CPA-

UFSJ. 
 
Art. 8o A duração do mandato dos membros da CPA-UFSJ é de 2 (dois) anos, 

permitida uma recondução. 
 
Parágrafo Único. Poderá o Reitor estender o mandato dos membros da CPA-

UFSJ, em caso de garantir o funcionamento da comissão ininterruptamente. 
 
Art. 9o A CPA-UFSJ deverá observar os prazos legais para encaminhar o 

projeto de auto-avaliação institucional. 
 
Art. 10. Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogadas as disposições 

em contrário. 
 
 
 

São João del-Rei, 10 de novembro de 2004. 
 
 
 

Prof. HELVÉCIO LUIZ REIS 
Presidente do Conselho Universitário 
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Publicada nos quadros da UFSJ em 12/11/2004 
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6.2.1.2 – Resolução CONSU Nº 006, de 24 de janeiro de 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESOLUÇÃO No 006, de 24 de janeiro de 2005.
(Modificada pelas Resoluções 009/2006 e 041/2013)

 
Aprova Regimento Interno da Comissão 
Própria de Avaliação da Universidade 
Federal de São João del-Rei - CPA/UFSJ. 

  O PRESIDENTE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI - UFSJ, no uso de suas 
atribuições estatutárias, e na forma do que dispõe o art. 24, incisos II, III VI e XII e o 
art. 55 do Estatuto da UFSJ, aprovado pela Portaria/MEC no 2.684 de 25/09/2003 – 
DOU de 26/09/2003 e com base na Lei nº 10.861, de 14/04/2004, e da Portaria 
MEC nº 2.051, de 09/07/2004, a Resolução CONSU nº 004, de 10/11/2004 e 
considerando o Parecer nº 006 de 24 de janeiro de 2005, deste mesmo Conselho, 
 
 

RESOLVE: 
 
 

 Art. 1o Aprovar o Regimento Interno da Comissão Própria de Avaliação da 
Universidade Federal de São João del-Rei – CPA/UFSJ. 
 
 Art. 2o Esta resolução entra em vigor nesta data, revogadas as disposições 
em contrário e, em especial, a Portaria no 002, de 03 de janeiro de 2005. 
 
 

São João del-Rei, 24 de janeiro de 2005. 

Prof. WLAMIR JOSÉ DA SILVA 
Presidente do Conselho Universitário, em exercício

 
Publicada nos quadros da UFSJ em 25/01/2005 

 
 
   
 
 
 

CONSU – UFSJ
Parecer no 006/2005

Aprovado em 24/01/2005 
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6.2.1.3 – Regimento Interno da CPA/UFSJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 

REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – CPA/UFSJ 

  
TÍTULO  I  

DO REGIMENTO E DO ÓRGÃO  
   
 Art. 1º Este Regimento Interno disciplina as normas relativas ao 
funcionamento da Comissão Própria de Avaliação da Universidade Federal de São João 
del-Rei – CPA/UFSJ e à execução dos seus serviços de coordenação da avaliação 
institucional, conforme estabelecido pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Superior – SINAES e segundo as diretrizes emanadas pelo Conselho Nacional de 
Avaliação da Educação Superior – CONAES e de acordo com a Resolução CONSU nº 
004, de 10 de novembro de 2004, que criou a Comissão Própria de Avaliação e aprovou 
suas normas de funcionamento. 
  

Parágrafo Único. Os membros da CPA/UFSJ, com mandato de dois anos 
com direito a uma recondução, serão indicados pelo Reitor e aprovados pelo CONSU, 
conforme resolução específica do Conselho Universitário da UFSJ. 
 
 Art. 2º São atribuições da CPA/UFSJ: 

I -  conduzir os processos de auto-avaliação da UFSJ;
II - preparar o projeto de auto-avaliação institucional a ser encaminhado 

à Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior – 
CONAES, submetendo-o à aprovação do Conselho Universitário;

III - determinar procedimentos de avaliação interna de cursos, áreas e 
da instituição, em consonância com as determinações da CONAES;

IV -  sistematizar, analisar e interpretar as informações do curso, da área 
ou da instituição, compondo assim uma visão diagnóstica dos 
processos pedagógicos, científicos e sociais da instituição e 
identificando possíveis causas de problemas, bem como 
possibilidades e potencialidades;

V - subdelegar competências no âmbito de cursos e áreas, para 
comissões setoriais, determinando prazos para o cumprimento dos 
objetivos estabelecidos e especificando a forma de composição, o 
prazo de mandato e a dinâmica de funcionamento; 

VI -  dar ampla divulgação de sua composição e de todas as suas 
atividades; 

VII -  propor à Reitoria ações que melhorem a qualidade das atividades 
acadêmicas, a serem encaminhadas às instâncias competentes;

VIII - receber a Comissão Externa de Avaliação e prestar as informações 
solicitadas pela CONAES e pelo Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP;

IX -  convocar professores e técnico-administrativos, na forma da lei, e 
convidar alunos e membros da comunidade externa para prestar 
informações, fornecer documentos e detalhar dados enviados;

X - propor alterações nas competências da CPA/UFSJ ao Conselho 
Universitário;
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XI -  enviar o relatório final de avaliação para os Conselhos competentes, 
para apreciação, e ao CONSU, para homologação.

 
Parágrafo Único. O caráter diagnóstico e formativo da auto-avaliação deve 

permitir a re-análise das prioridades estabelecidas no projeto institucional e o 
engajamento da comunidade acadêmica na construção de novas alternativas e práticas. 
 
 Art. 3º A estrutura de órgãos da CPA/UFSJ compreende: 

I -  Plenário 
II - Presidência 
III - Comissões de Trabalho 
IV -  Secretaria 

TÍTULO II 
DO PLENÁRIO

  
 Art. 4º Constitui o Plenário da CPA/UFSJ a reunião de seus membros 
efetivos ou seus respectivos suplentes. 
  
 Art. 5º Compete ao Plenário:  

I. eleger o Presidente e o Vice-Presidente da CPA/UFSJ; (Revogado 
pela Res. 041/2013)

II. deliberar sobre as matérias submetidas a exame, na órbita de sua 
competência legal, mediante Propostas e Recomendações; 

III. aprovar a criação das Comissões Setoriais, observando-se o disposto 
no inciso V do art. 2º deste Regimento Interno;

IV. aprovar a criação das Comissões de Trabalho, nos termos deste 
Regimento Interno; 

V. elaborar o projeto de avaliação institucional;  
VI. elaborar e propor alteração do Regimento Interno, submetendo-o à 

aprovação do Conselho Universitário; 
VII. elaborar e propor alteração do Plano de Trabalho da CPA/UFSJ; 
VIII. deliberar sobre outros assuntos relativos à avaliação institucional, no 

âmbito de sua competência. 
  
 Art. 6º O Plenário constitui a instância máxima de deliberação da 
CPA/UFSJ.
  

TÍTULO  III 
DA PRESIDÊNCIA 

  
 Art. 7º A Presidência é exercida por um Presidente e um Vice-Presidente.
 
 Art. 7º A Presidência é exercida por um Presidente, para um mandato de 
dois anos, permitida uma recondução. (Redação dada pela Res. 041/2013)
  
 Art. 8º Compete ao Presidente: 

I -  representar a CPA/UFSJ perante as instâncias acadêmicas e 
administrativas da Universidade e perante os órgãos e instâncias do 
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governo federal que regulam e executam o Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Superior – SINAES;  

II - promover o regular funcionamento da CPA/UFSJ, de acordo com a 
legislação pertinente e o Plano de Trabalho da CPA/UFSJ;  

III - convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias, com 
apresentação das respectivas pautas; 

IV -  presidir as reuniões, disciplinar os trabalhos e resolver as questões 
de ordem suscitadas; 

V - distribuir os requerimentos e documentos que demandem análise da 
CPA/UFSJ, designando o relator ou comissão relatora;  

VI -  requisitar aos órgãos da UFSJ às informações e documentações 
pertinentes à execução do Plano de Trabalho da CPA/UFSJ, 
podendo subdelegar tal atribuição no caso de requisição de 
informação e documentação de temas específicos de 
responsabilidade das Comissões Setoriais e de Trabalho; 

VII -  encaminhar, com exclusividade de função, as requisições da 
CPA/UFSJ para os órgãos da UFSJ, quanto a pessoal, materiais, 
equipamentos e instalações necessárias para a realização do Plano 
de Trabalho da CPA/UFSJ;

VIII - decidir ad referendum em caso de matéria urgente, submetendo sua 
decisão ao Plenário na primeira reunião seguinte.  

  
 Art. 9º Compete ao Vice-Presidente substituir o Presidente em suas faltas,  
impedimentos ou vacâncias. (Revogado pela Res. 041/2013) 
 

Parágrafo Único. O Vice-Presidente pode receber outras atribuições, desde 
que delegadas pelo Presidente. (Revogado pela Res. 041/2013)
  
 Art. 10. O Presidente, eleito pelo Plenário, é um dos membros da 
CPA/UFSJ dentre os representantes do corpo docente.  
 

§ 1º  A votação para a escolha do Presidente é aberta.  
 

§ 2º  Será considerado eleito o candidato, entre os representantes do 
corpo docente, que obtiver a maioria dos votos dos presentes. 

 
§ 3º Ocorrendo empate, é declarado Presidente o representante mais 

antigo no magistério da UFSJ. 
 

             Art. 10. O Vice-Presidente será um docente escolhido entre seus 
membros, mediante indicação pelo Reitor e aprovação pelo CONSU, para um mandato de 
02 (dois) anos, permitida a recondução. (Redação dada pela Res. 009/2006) (Revogado 
pela Res. 041/2013)
 
 Art. 11. O Vice-Presidente é eleito na mesma reunião em que se elege o 
Presidente, resguardado o previsto no Art. 10. (Revogado pela Res. 009/2006)
 
 Art. 12. Os mandatos do Presidente e do Vice-Presidente são de um (1) 
ano, permitida a recondução enquanto representantes na CPA/UFSJ. (Revogado pela 
Res. 009/2006)
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TÍTULO  IV 
DAS COMISSÕES SETORIAIS E DE TRABALHO

  
  
 Art. 13. As Comissões Setoriais serão indicadas pelo Presidente da CPA-
UFSJ, aprovadas pelo Plenário e nomeadas por ato do Reitor da UFSJ, em consonância 
com inciso V do art. 2º  deste Regimento Interno.
 

Parágrafo Único. As reuniões e deliberações das Comissões Setoriais 
obedecerão ao disposto no Título VI deste Regimento Interno.
  

Art. 14. As Comissões de Trabalho terão caráter transitório, serão formadas 
por membros da própria CPA-UFSJ, conforme definição do Plenário, que deliberará sobre 
sua constituição, composição, prazo de duração e objeto.
 

Art. 15. Compete aos membros das Comissões Setoriais e de Trabalho:
 

I -  eleger o coordenador das Comissões e o secretário ad hoc; 
II - deliberar sobre as matérias submetidas a exame, na órbita de sua 

competência, mediante propostas e recomendações;
III - elaborar seu plano de trabalho, obedecendo os prazos estabelecidos 

no Plano de Trabalho da CPA-UFSJ e os prazos determinados pelo 
Plenário no ato de sua criação.  

 
Parágrafo Único.  O Plano de Trabalho das Comissões Setoriais e de 

Trabalho obedecerá ao disposto no art. 28, deste Regimento Interno, será publicado pelo 
Presidente da CPA-UFSJ em resolução aprovada pelo Plenário da CPA-UFSJ.
  

TÍTULO  V 
DA SECRETARIA

  
 Art. 16. A Secretaria é órgão de apoio administrativo da CPA/UFSJ.  
  

Art. 17. A Secretaria será exercida por um servidor designado pela Reitoria 
da UFSJ e, na falta deste, por um representante dos técnicos administrativos que 
compuserem a CPA-UFSJ, na condição de secretário ad hoc.
  
 Art. 18. São atribuições do Secretário:

I. redigir as atas das reuniões e dos demais eventos coletivos 
realizados pela CPA/UFSJ; 

II. dar assistência e assessoramento direto à Presidência da CPA/UFSJ;  
III. manter-se atualizado sobre a legislação, resoluções e 

correspondência da CPA/UFSJ, realizando o controle do 
arquivamento da documentação; 

IV. organizar os relatórios da CPA/UFSJ; 
V. acompanhar a agenda de reuniões e eventos da CPA/UFSJ; 
VI. executar outras tarefas pertinentes à função de secretaria.  

  
TÍTULO  VI 

DAS REUNIÕES E DELIBERAÇÕES
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 Art. 19. As reuniões da CPA/UFSJ terão preferência em relação a outras 
atividades desenvolvidas por docentes, técnicos administrativos e discentes que delas 
participem como membros representantes. 
 
 Parágrafo Único. A preferência a que se refere o caput deste artigo não se 
aplica às reuniões dos Conselhos Superiores e ao horário de aulas.
 
 Art. 20. A CPA/UFSJ reúne-se em Plenário, ordinariamente, uma vez a 
cada mês ou, extraordinariamente, quando convocada. 
 

§ 1º  É fixado pelo Plenário o calendário para as reuniões ordinárias, 
constando do Plano de Trabalho da CPA/UFSJ;  

 
§ 2º  O prazo mínimo para convocação das reuniões extraordinárias de 

Plenário é de quarenta e oito horas (48) horas de antecedência.  
  
 Art. 21. Nas reuniões plenárias é exigido quorum de maioria de seus 
membros.
  
 Art. 22. As deliberações são tomadas por maioria de votos dos presentes.  
 
 Art. 23. Pode o Plenário, em função do assunto em pauta, decidir pelo 
caráter secreto da reunião. 
  
 Art. 24. A cada reunião é lavrada ata que, depois de aprovada, é assinada 
por todos os presentes à reunião. 
  

Art. 25. Perde o mandato na CPA-UFSJ o membro que deixar de 
comparecer no período de um ano a 3 (três) reuniões ordinárias. 
 

Parágrafo Único. Não se consideram inclusas no disposto pelo caput deste 
artigo as ausências decorrentes de férias, viagem a serviço e licenças previstas na 
legislação. 

 
TÍTULO  VII

DO PLANO DE TRABALHO
   
 Art. 26. O Plano de Trabalho da CPA/UFSJ é aprovado e modificado em 
Plenário e serve como documento público para acompanhamento das ações da 
CPA/UFSJ, de acordo com as diretrizes do CONAES para as etapas de preparação, 
desenvolvimento e consolidação da coordenação de avaliação institucional da UFSJ. 
  
 Art. 27. O Presidente da CPA/UFSJ publica resolução contendo o Plano de 
Trabalho da CPA/UFSJ em sua versão inicial e nas subseqüentes versões modificadas e 
aprovadas em Plenário.  
  
 Art. 28. A resolução contendo o Plano de Trabalho da CPA/UFSJ deve 
conter em suas informações:
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I. A data de versão do Plano de Trabalho; 
II. A seqüência de atividades, com prazo previsto de início e término 

para cada atividade; 
III. A dependência entre as atividades antecedentes e decorrentes para 

cada atividade;
IV. A responsabilidade pela execução da atividade;
V. As partes interessadas a cada atividade, podendo ser internas e/ou 

externas à UFSJ. 
 

TÍTULO  VIII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

  
Art. 29. Os casos omissos ou a divergência de entendimento, decorrentes 

da aplicação deste Regimento Interno, são dirimidos pelo Plenário da CPA/UFSJ em 
primeira instância, cabendo recurso ao CONSU.

 
Art. 30. Este regimento entra em vigor na data de sua aprovação, revogadas 

as disposições em contrário. 
 
 
 

São João del-Rei, 24 de janeiro de 2005.
 
 

Prof. WLAMIR JOSÉ DA SILVA 
Presidente do Conselho Universitário, em exercício 
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MEMÓRIA DA REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DA PRIMEIRA REUNIÃO DE
TRABALHOS DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO  NOMEADA PELA PORTARIA

nº 1.081/2011

Em 19 de dezembro de 2011, reuniu-se na sala 3.67, do Campus Santo Antônio a

Presidente da Comissão e Pró-Reitora de Planejamento Sra. Neyla Lourdes Bello e os

membros: Professores Antônio Sérgio Braga Lovatto, Leonardo Cristian Rocha e Luis

Fernando Soares; Técnicos Administrativos: Bruno do Nascimento Campos, Jaqueline

Menezes Farias Tarôco e Marcos Vinícius dos Santos. Não compareceu o representante da

Comunidade Externa Sr. Luiz Gonzaga Cardoso. Devido a uma falha de comunicação, não

foram convidados os suplentes Professora Cidália Gabriela Santos Marinho, a Técnica -

Administrativa Josilene Maria Fagundes Santiag o Cançado Braga e a representante da

Comunidade Externa Marilena Zanzone Coelho Monteiro. Ficou acertado a realização de

uma reunião no final de janeiro com estes membros de forma a passar todo o conteúdo

debatido nesta reunião. Ficou também acordado que o s membros suplementes participaram

ativamente da atividade da comissão e serão  convidados para as próximas reuniões. A

presidente iniciou a reunião esclarecendo o atraso em convocá -los, pois até a presente data

não ocorreu a indicação dos discentes, pelo D CE, para compor a comissão. Também

esclareceu a ausência da Professora Cássia Regina Santos Nunes, que fora convidada para

exercer outro trabalho o que a impediu de continuar fazendo parte da CPA. Também

esclareceu que os membros atuais foram escolhidos p ara compor a comissão considerando

as representações de cada um dos campi fora de sede, além do que determina a Lei do

SINAES. Comunicou que com as experiências passadas ficou difícil para a CPA atuar sem

ter um membro da Gestão fazendo parte dos trabalhos  e também o porquê de ter sido

escolhido a Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento. Informou que quando esteve

no INEP o diretor alega que não seria ideal o presidente da CPA ter vínculo com a gestão .

Esclareceu aos membros que estaria atuando à fre nte dos trabalhos como coordenadora do

processo e que atuaria de forma imparcial.  Esclareceu as dificuldades encontradas pela

Comissão passada em reunir -se e sobre os fatos ocorridos que travaram o andamento dos

trabalhos da comissão. Enfatizou que a Comis são terá até 30/03 para postar RO relatório de

auto-avaliação no sistema no e-MEC e formalizar um plano de providências. Fez a

apresentação dos SINAES, como funciona sua avaliação, regulação e os mecanismos de



avaliação de gestão e explicou sobre os mecan ismos de avaliação e reconhecimento de

cursos. Dentro da apresentação dos slaids constava considerações sobre o Plano de

Atividades e Plano de Gestão, Relatório de Atividades, PDI, PPI, PPC e PPG. Salientou

sobre a necessidade de motivar a comunidade acadê mica para a importância da avaliação

buscando uma efetiva participação dos envolvidos direto,  respondendo os questionários que

serão utilizados no processo de auto -avaliação, principalmente os coordenadores de cursos

e professores. Enfatizou a necessidade em dar visibilidade aos SINAES, isto porque a

comunidade deverá saber que tal procedimento será realizado sem expor suas posições

pessoais e políticas, que o trabalho da CPA é apenas de avaliar e oferecer feedback aos

problemas e propor soluções para saná -los. Deixou claro que não é uma comissão a serviço

da gestão e sim um trabalho a serviço da comunidade acadêmica e externa e este trabalho

está vinculado ao processo de avaliação Institucional pelo MEC. Houve alguns

questionamentos por parte dos membros e em seguida foi colocado para todos as

dimensões a serem avaliadas na Instituição. A presidente sugeriu que todos leiam no site no

INEP a legislação para ver se há alguma alteração na Lei. Foi sugerido que uma semana de

avaliação para cada segmento. Também ficou definido não vincular a avaliação ao

preenchimento do INTELECTO. Os professores Leonardo e Luis Fernando sugeriram enviar

memorandos, e-mails e áudio para a comunidade no sentido de motivá -los a participar no

processo de auto- avaliação. Não esquecendo do sigilo das informações, focar os objetivos,

mensuração dos resultados e feedback à comunidade. Marcos Vinicius sugeriu colocar os

documentos na página da CPA com áudio. A presidente sugeriu a ele fazer uma avaliação

do site e implementar sua sugestão . Foi solicitado também a criação de uma lista de e-mails

da CPA.  A presidente sugeriu dividir o trabalho de forma que cada membro escolhesse uma

dimensão para ficar sob sua responsabilidade de acordo com sua formação, trabalho e

afinidade. Enfatizou que cada um lesse as resoluções, a Proposta de Auto Avaliação feita

anteriormente e após o estudo desse sua sugestão para a próxima avaliação. Ficou definida

reunião para o dia 06 de fevereiro de 2012, às 14:00. Ficou assim definida a divisão das

tarefas: Professor Leonardo - Dimensão 9; Professor Luis Fernando - Dimensão 7; Professor

Antônio Sergio - Dimensão 2; Neyla - Dimensão 1 e 10; Jackeline Dimensão – 5; Marcos

Vinicius – Dimensão 3 e 8; Bruno – Dimensão 6 e 8 e O representante da Comunidade

deverá ficar com as Dimensão 3 e 4. Nada mais havendo a declarar eu, Maria Alda da Silva,

lavrei a presente memória de reunião que se aprovada será assinada por todos os

presentes.

São João del-Rei, 19 de dezembro de 2011.



Neyla Lourdes Bello ________________________________________

Antônio Sérgio Braga Lovatto                  ________________________________________

Leonardo Cristian Rocha                         ________________________________________

Luis Fernando Soares                      ________________________________________

Bruno do Nascimento Campos                ________________________________________

Jaqueline Menezes Farias Tarôco           ________________________________________

Marcos Vinícius dos Santos                    ________________________________________



MEMÓRIA DA REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DA SEGUNDA REUNIÃO DE
TRABALHOS DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO  NOMEADA PELA PORTARIA

nº 1.081/2011

Em 07 de fevereiro de 2012, reuniu-se na sala 3.67, do Campus Santo Antônio a

Presidente da Comissão e Pró-Reitora de Planejamento Sra. Neyla Lourdes Bello e os

membros suplentes da CPA: Professora Cidália Gabriela Santos Marinho , a representante

dos Técnicos-Administrativos Joselene Maria Fagundes Santiago Cançado Braga, os

representantes da Comunidade Externa a Sr a. Marilena Zanzoni Coelho Monteiro e Sr. Luiz

Gonzaga Cardoso. A presidente da CPA iniciou os trabalhos esclarecendo aos suplentes da

necessidade e importância de sua participação para o desenvolvimento dos trabalhos a ser

realizado. Comunicou que o conteúdo a ser passado nesta reunião será o mesmo da

reunião passada e, portanto será uma reunião de esclarecimentos e distribuição de

atividades conforme ocorrido anteriormente. Fez esclarecimentos das avaliações realizadas

no ano passado, onde houve um desint eresse por parte de alguns segmentos em responder

aos questionários. Assim como na primeira reunião falou sobre o PPI e PDI, escl areceu

sobre os sete objetivos estratégicos. Comunicou aos membros da comunidade externa  a

respeito dos trabalhos realizados pe la PROEX que visa o atendimento à comunidade

externa, como exemplo o Programa “Longe de Casa” que atende ao PNAES, que abrange

atendimentos médicos, odontológicos, laboratorial, psicológico e ainda o vale alimentação.

Fez esclarecimentos quanto ao método a valiativo do questionário de avaliação institucional,

com seu questionamento e peso de cada nota. Comunicou que para o IGC as notas são de

0 a 5 e somente as notas abaixo de três são ruins.  Comunicou que, com as experiências

passadas ficou difícil para a CPA atuar sem ter um membro da Gestão fazendo parte dos

trabalhos e também o porquê de ter sido escolhido a Pró -Reitoria de Planejamento e

Desenvolvimento. E também que o INEP não aprova o Pró -Reitor ser o Presidente e por

esta razão ela atuará mais como uma Coordenadora de Trabalhos. Esclareceu as

dificuldades encontradas pela Comissão passada em reunir -se e sobre os fatos ocorridos

que travaram o andamento dos trabalhos da comissão. Enfatizou que a Comissão terá até

30/03 para postar resultados no E-MEC e formalizar um plano de providências.  Fez a

apresentação dos SINAES, sobre o funcionamento da avaliação, regulação e os

mecanismos desta avaliação de gestão e explicou sobre os mecanismos de avaliação e



reconhecimento de cursos. Dentro da apresentação dos slaids havia considerações sobre o

Plano de Atividades e Plano de Gestão, Relatório de Atividades, PDI, PPI, PPC e PPG.

Salientou sobre a necessidade de motivar a comunidade acadêmica em participar

respondendo os questionários, principalmente os coordenad ores de cursos e professores.

Enfatizou a necessidade em dar visibilidade aos SINAES, isto porque a comunidade deverá

saber que tal procedimento será realizado sem expor suas posições pessoais e políticas,

que o trabalho da CPA é apenas de avaliar e oferec er feedback aos problemas e propor

soluções para saná-los. Deixou claro que não é uma comissão a serviço da gestão e sim um

trabalho a serviço da comunidade acadêmica e externa e este trabalho está vinculado ao

processo de avaliação Institucional pelo MEC. Colocou a todos as dimensões a serem

avaliadas na Instituição. Foi sugerido que uma semana de avaliação para cada segmento.

Comunicou que na reunião anterior ficou definido não vincular a avaliação ao preenchimento

do RADOC. Comunicou que a próxima reunião da CPA será no dia 01/03/2012, às 14 horas.

Conforme ocorrido anteriormente, sugeriu aos presentes que cada um auxilie os outros

membros que ficaram com dimensões maiores e mais difíceis de trabalhar. Assim, A

professora Marilena Zanzoni e o Sr. Luis Car dos ficaram com as atividades da Dimensão 3 e

4, que trata da avaliação feita pela comunidade externa. A professora Cidália ficou com a

dimensão 2, para trabalhar juntamente com o professor Antônio Sérgio. E a Sra. Joselene

ficou com a dimensão 5, juntamente com a Sra. Jaqueline. Nada mais havendo a declarar

eu, Maria Alda da Silva, lavrei a presente memória de reunião que se aprovada será

assinada por todos os presentes.

São João del-Rei, 19 de dezembro de 2011.

Neyla Lourdes Bello ________________________________________

Cidália Gabriela S. Marinho                    _________________________________________

Marilena Zanzoni Coelho Monteiro            ________________________________________

Joselene Maria Fagundes S. C. Braga ________________________________________

Luis Gonzaga Cardoso                      ________________________________________



MEMÓRIA DA REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DA TERCEIRA REUNIÃO DE
TRABALHOS DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO  NOMEADA PELA PORTARIA

nº 1.081/2011

Em 1 de março de 2012, às 14:00h, reuniu-se na sala 3.67, do Campus Santo

Antônio a Presidente da Comissão e Pr ó-Reitora de Planejamento Sra. Neyla Lourdes Bello

e os membros: Professores Cidália Gabriela Santos Marinho , Luis Fernando Soares;

Técnicos Administrativos: Jaqueline Menezes Farias Tarôco , Marcos Vinícius dos Santos e

Joselene Maria Fagundes Santiago Can çado Braga. Não compareceu o representante da

Comunidade Externa Sr. Luiz Gonzaga Cardoso. A presidente iniciou a reunião justificando

o atraso dos professores Antônio Sergio e Leonardo. A presidente deu iniciou os trabalhos

solicitando aos presentes que iniciassem expondo seu parecer sobre o questionário. O

Professor Luis Fernando Soares esclareceu que os pontos do questionário onde realizou

correções, justificando as alterações realizadas . Em seguida a Professora Cidália fez a

leitura dos pontos da Dimensão 2 que deverão ser retirados ou modificados no questionário.

As servidoras Jackeline e Joselene comentaram que o questionário para os Técnicos -

Adminsitrativos está muito bom, contemplando todos os pontos que são referência e

portanto não precisa ser alterado, necessita apenas da inclusão da Lei 8.666.  A presidente

Neyla comunicou que realizará a aplicação do questionário de sustentabilidade financeira

sob sua responsabilidade, além de acrescentar na apresentação a forma de aplicação a ser

realizada pela CPA.  O membro Marcos Vinicius esclareceu que não há como modificar o

layout da página da CPA e que necessita de um servidor conhecedor de um programa

específico para este fim. Também esclareceu que os questionários para Técnicos e

docentes não se encontram digitalizados para pesquisa eletrônica. Após discutirem uma

estratégia para aplicação dos questionários a  presidente solicitou à colabora Alda que

entrasse em contato com o professor Leonardo e com os membros da Comunidade Externa

para verificar o andamento dos trabalhos. Ficou agendado o dia 07/03 para que a Jackeline

fizesse a revisão ortográfica do questionário e no dia 09/03 entregar ao reitor para que ele

dê uma olhada. Ficou decidido que os professores Luis Fernando e Cidália realizariam a

aplicação do questionário numa amostra de docentes em seus camp i. Joselene também

ficou responsável pela aplicação no Campus Alto Paraopeba para uma amostra de técnicos.



Também ficou decidido enviar os questionários para os coordenad ores de curso, sociedade

e PROEX no dia 12/03/2012.

Nada mais havendo a declarar eu, Maria Alda da Silva, lavrei a presente memória de

reunião que se aprovada será assinada por todos os presentes.

São João del-Rei, 01 de março de 2012.

Neyla Lourdes Bello ________________________________________

Cidâlia Gabriela Santos Marinho             ________________________________________

Luis Fernando Soares                             ________________________________________

Joselene M. F. S. Cançado Braga           ________________________________________

Jaqueline Menezes Farias Tarôco           ________________________________________

Marcos Vinícius dos Santos                     ________________________________________



MEMÓRIA DA REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DA QUARTA REUNIÃO DE
TRABALHOS DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO  NOMEADA PELA PORTARIA

nº 1.081/2011

Em 24 de abril de 2012, às 14:00h, reuniu-se na sala 3.67, do Campus Santo Antônio a

Presidente da Comissão e Pró-Reitora de Planejamento Sra. Neyla Lourdes Bello e os

membros: Professores Luis Fernando Soares  e Ana Claudia Silva de Souza ; Técnicos

Administrativos: Jaqueline Menezes Farias Tarôco , Marcos Vinícius dos Santos e Joselene

Maria Fagundes Santiago Cançado Braga. Não compareceu o representante da

Comunidade Externa Sr. Luiz Gonzaga Cardoso. A presidente iniciou a reunião justificando

as ausências dos professores Antônio Sergio, Cidália e Leonardo. A presidente deu iniciou

os trabalhos apresentando a Profa. Ana Claudia Silva de Souza, como novo membro

docente da CPA, substituindo a Profa. Cássia. Como principal ponto da pauta da reunião,

apresentou diversas considerações de forma a demonstrar que  não teríamos sucesso na

aplicação dos questionários de forma ma nual, conforme acordado na reunião anterior .

Informou também que contatou a Consultoria Junior do Curso de Ciências da Computação

para a elaboração de um sistema informatizado, criando os questionários eletrônicos, bem

como a mensuração dos resultados. Há viabilidade na proposta e também interesse por

parte da Consultoria Junior. Porém, informa que a proposta ainda depende de autorização

da reitoria, uma vez que haverá dispêndio. Desta forma foi decido entre os presentes que a

proposta da reunião anterior, na aplicação dos questionários de forma manual estaria

suspensa. Foi informado que este processo de informatização levaria algum tempo e que

somente no segundo semestre é que seria possível realizar as ações previstas no processo

de auto-avaliação. Outro ponto comentado é que pelo fato da instituição estar em plena

campanha para sucessão da reitoria, seria prudente executar as ações previstas na

proposta de auto-avaliação após as eleições. Os presentes concordaram com a proposição

da presidente, ficando a próxima reunião condicionada às datas do processo de

informatização.

Nada mais havendo a declarar eu, Maria Alda da Silva, lavrei a presente memória de

reunião que se aprovada será assinada por todos os presentes.

São João del-Rei, 24 de abril de 2012.



Neyla Lourdes Bello ________________________________________

Luis Fernando Soares                             ________________________________________

Ana Claudia Silva de Souza                   ___________________________ ______________

Joselene M. F. S. Cançado Braga           ________________________________________

Jaqueline Menezes Farias Tarôco           ________________________________________

Marcos Vinícius dos Santos                     ____________________________ ____________



MEMÓRIA DA REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DE

TRABALHOS DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA, COM 

MANDATO PRORROGADO PELA PORTARIA Nº 1.056/2013

 Em 05 de Fevereiro de 2014 às 15 horas e 30 minutos, reuniu-se na sala 3.69, do 

Campus Santo Antônio o Presidente da Comissão e Pró-Reitor de Planejamento e 

Desenvolvimento,  Sr.  Cláudio  Sérgio  Teixeira  de  Souza  e  os  membros 

Professores:  Antônio  Sérgio  Braga  Lovato  e  Luis  Fernando  Soares;  Técnicos 

Administrativos: Jaqueline Menezes Farias Tarôco e Bruno Nascimento Campos, 

 e  como  convidado  o  Professor  Carlos  Henrique  de  Souza  Gerken.  Não 

compareceram  os  representantes  da  Comunidade  Externa  Sr.  Luiz  Gonzaga 

Cardoso e a Profª. Marilena Zanzoni Coelho Monteiro e o Técnico Administrativo 

Marcos  Vinícius  dos  Santos.  Com  vistas  à  aplicação  do  questionário  para  a 

avaliação institucional, o presidente iniciou a reunião justificando as ausências da 

Profª. Cidália Gabriela Santos Marinho e Leonardo Cristian Rocha e da técnica 

administrativa Joselene Maria Fagundes Santiago Cançado Braga Em seguida o 

presidente expôs as dificuldade pelo que passou a ex-presidente para aplicação 

dos  questionários  em  função  das  greves  do  ano  de  2012  e  como  foram  as 

reuniões realizadas com as comissões de avaliação que passaram pela UFSJ no 

ano de 2013. Neste caso, mereceu destaque os assuntos mais abordados pelas 

comissões  externas:  questões  relacionadas  à  acessibilidade,  o  retorno  da 

avaliação para os cursos (coordenadorias) e para a comunidade, as modificações 

implementadas através do resultadas da avaliação e questões relacionadas aos 

seminários.  O  Presidente  colocou  também  a  necessidade  de  adequação  do 

questionário à realidade institucional uma vez que o PDI estava passando por uma 

atualização apontando para esta realidade, inclusive com diminuição de prazo, 

tamanho foram as alterações e o crescimento institucional. A proposta para o novo 

questionário foi elaborada pelos técnico administrativo Bruno Nascimento Campos. 

Em seguida, o T.A. Bruno apresentou a nova proposta de questionário que foi lida 

e discutida pelos presentes. O grupo entendeu ser necessário adaptar as questões 

relacionadas  à  Dimensão  10:  Sustentabilidade  Financeira.  Desta  forma,  a 

assembléia achou a substituição do questionário pertinente. Pois o questionário 

apresentado estava contemplando as dimensões do SINAES com objetividade e 



critérios legais. Após, ficou acordado que o Presidente enviaria por e-mail o novo 

questionário para os membros da Comissão que fariam os trabalhos de revisão e 

sugestões  para  a  próxima  reunião.  O  convidado  Prof.  Henrique  colocou  a 

necessidade de se manter contato com o Ntinf para a substituição do questionário 

na  página  da  Universidade,  atrelando  à  inscrição  periódica  dos  discentes,  à 

entrega do diário pelos docentes e à uma amostragem de técnicos administrativos. 

O  Professor  colocou  também  a  sugestão  para  a  Comissão  de  se  utilizar  a 

ferramenta Googledocs para a elaboração dos gráficos necessários ao relatório 

final  da avaliação.  O Presidente  ficou  de manter  contato  com o Ntinf  para  as 

devidas providências. Não havendo mais assuntos a serem tratados nesta reunião, 

o Presidente declarou encerrada a reunião às 17 horas e 05 minutos, da qual eu, 

Cláudio Sérgio Teixeira de Souza, Presidente desta Comissão, lavrei a presente 

ata,  que  após  ser  lida  e  aprovada será  assinada  por  mim  e  pelos  membros 

presentes.

São João del-Rei, 05 de Fevereiro de 2014.

Cláudio Sérgio Teixeira de Souza (Presidente) __________________________

Bruno Nascimento Campos _________________________________________

Jaqueline Menezes Farias Tarôco ____________________________________

Prof. Antônio Sérgio Braga Lovato ____________________________________

Prof. Luis Fernando Soares _________________________________________

 

 



MEMÓRIA DA REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DE

TRABALHOS DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA, NOMEADA PELA

PORTARIA UFSJ Nº 367, de 27 de maio de 2014

Em 24 de junho de 2014 às 10 horas e 55 minutos, reuniram-se na sala 3.36, do Campus

Santo Antônio, o Presidente da Comissão,  Prof.  Carlos Henrique de Souza Gerken  e  os

membros  Professores:  Kety  Valéria  Simões  Franciskati  (suplente),  Leonardo  Chaves

Dutra  da  Rocha,  Luiz  Fernando  Soares  e   Patrícia  Lopes  Rosado;   Técnicos

Administrativos:  Bernardo Cintra Teodoro, Bruno Nascimento Campos,  Conceição Assis

de  Souza  Santos,  Davi  Pereira  Carrano  e  Maria  Mônica  Reis  Mondaini  (suplente),  o

representante  da  comunidade  externa:  Sálvio  Humberto  Penna (suplente), e   como

convidada a Reitora da UFSJ,  Professora Valéria Heloísa Kemp.  Não compareceu a

representante da comunidade externa Renata Maria dos Santos Neves, cuja ausência se

justifica pelo gozo de licença médica. Iniciada a sessão, o Presidente da CPA passou à

leitura do artigo 3º da Lei nº 10.861, de 11 de abril de 2004, que institui o SINAES. Dada a

palavra à Profa. Valéria, a convidada ressaltou a importância de tal comissão para as

políticas da UFSJ,  fornecendo parâmetros fundamentais  ao desenvolvimento da casa.

Ressaltou,  ainda,  a  necessidade  da  atuação  constante  da  CPA tendo  em  vista  o

crescimento da Universidade. A professora chamou de histórica a instalação desta CPA

2014  que será  capaz  de  subsidiar  os  trabalhos relativos  à  concecussão  do PDI.  Foi

mencionada  a  ausência  de  indicação  de  membros  discentes,  dada  a  importância  da

participação dos mesmos. A Profa. Justificou o início dos trabalhos sem os discentes para

que não houvessem maiores atrasos na CPA. Para fiinalizar, a Reitora se manifestou à

disposição da CPA para consultas a documentos institucionais e manutenção de um canal

aberto para o pleno desenvolvimento dos trabalhos da Comissão. O presidente da CPA,

retomando  a  palavra,  passou  a  uma  breve  análise  do  Instrumento  de  Avaliação

Institucional Externa no MEC. O professor Leonardo sugeriu um trabalho de divisão dos

temas  entre  os  membros  da  CPA,  formando  pequenos  grupos  de  pré-avaliação  da

situação da UFSJ.  Os demais  membros docentes  sugeriram outras  possibilidades de

trabalho  da  CPA.  Os  membros  discutiram  a  respeito  do  relatório  de  auto-avaliação

institucional de 2013 e os instrumentos de avaliação. Os membros trocaram experiências

em avaliações anteriores e expuseram as atuais necessidades da instituição no que diz



respeito à melhoria do instrumento. O presidente retomou a palavra e sugeriu a divisão de

tarefas entre os membros para a próxima reunião,  ressaltando a necessidade de ser

estudado  o  relatório  do  ano  de  2013.  Foi  reforçada  a  questão  da  sensibilização  da

comunidade acadêmica, bem como a necessidade de estudar a melhora no instrumento

avaliativo. Foi acordada a data de 8 de julho, às 9h30, na sala de reuniões da Reitoria,

para a realização da próxima reunião da CPA.  Não havendo mais  assuntos a serem

tratados nesta reunião, o Presidente declarou encerrada a reunião às 12h17, da qual eu,

Maria  Mônica  Reis  Mondaini,  designada  como  secretária  desta  Comissão,  lavrei  a

presente ata, que após ser lida e aprovada  será assinada por mim  e  pelos membros

presentes.

São João del-Rei, 24 de junho de 2014.

Prof. Carlos Henrique de Souza Gerken (Presidente)_______________________________

Kety Valéria Simões Franciskati (suplente)_______________________________________

Leonardo Chaves Dutra da Rocha_____________________________________________

Luiz Fernando Soares_______________________________________________________

Patrícia Lopes Rosado______________________________________________________

Bernardo Cintra Teodoro_____________________________________________________

Bruno Nascimento Campos___________________________________________________

Conceição Assis de Souza Santos_____________________________________________

Davi Pereira Carrano________________________________________________________

Maria Mônica Reis Mondaini (suplente)_________________________________________

Renata Maria dos Santos Neves (Ausência justificada)

Sálvio Humberto Penna (suplente)_____________________________________________



MEMÓRIA DA II REUNIÃO ORDINÁRIA DE ACOMPANHAMENTO DE
TRABALHOS DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA, NOMEADA PELA

PORTARIA UFSJ Nº 367, de 27 de maio de 2014

Em 8 de julho de 2014 às 9 horas e 30 minutos, reuniram-se na sala 2.02, do Campus

Santo Antônio, o Presidente da Comissão,  Prof.  Carlos Henrique de Souza Gerken  e  os

membros  Professores: Leonardo  Chaves  Dutra  da  Rocha,  Luis  Fernando  Soares e

Patrícia  Lopes  Rosado;  Técnicos  Administrativos:  Bernardo  Cintra  Teodoro, Bruno

Nascimento Campos,  Conceição Assis de Souza Santos, Davi Pereira Carrano e Maria

Mônica  Reis  Mondaini  (suplente),  como   convidados  o  Pró-Reitor  de  Ensino  de

Graduação,  prof.  Marcelo  Pereira  de  Andrade  e  o  Pesquisador  Institucional  Márcio

Eugênio Silva Moreira.  Não compareceram os representantes da comunidade externa

Renata  Maria  dos Santos  Neves e  Sálvio  Humberto Penna (suplente)  e  os  membros

docentes Kety Valéria Simões Franciskati (suplente). Iniciada a sessão, o Presidente da

CPA passou à explanação de experiências de outras IFES no que diz respeito a auto

availação institucional. Os membros deram início às discussões a respeito do relatório

2013, baseados na leitura deste. Foi levantada a necessidade de estudo do PDI anterior

ao vigente para que seja feito um estudo comparativo para levantamento de informações

para a construção de um relato institucional. Aberta à palavra ao Prof. Marcelo Andrade, o

mesmo destacou a falta de cultura de avaliação na instituição e como há a necessidade

de se fazer uma CPA que seja efetiva, fazendo uso do instrumento e não sendo só uma

comissão para cumprir a legislação. Franqueada a palavra ao Pesquisador Institucional,

Márcio  Eugênio,  o  mesmo  esclareceu  que  o  processo  de  recredenciamento  foi

protocolado em abril de 2014. A avaliação, a partir dos novos instrumentos de avaliação,

está centrada na CPA, sendo os órgãos externos somente supervisores.  Desde 2012

existe um instrumento novo para avaliação de cursos e desde janeiro de 2014 existe um

novo instrumento de avaliação institucional externa. O prof. Leonardo, com apoio da Profª.

Patrícia, sugeriu a divisão de tarefas em grupos por dimensões, analisar o instrumento e

posteriormente  reanalisar  os  dados  do  relatório  de  autoavaliação  de  2013,  visando

levantar problemas e apontar soluções para serem encaminhadas à direção da UFSJ.

Márcio Eugênio esclareceu que a UFSJ nunca passou por recredenciamento, já que o

processo  que a  UFSJ passou entre  2006 e  2009  não foi  validado.  Foram discutidas

possíveis estratégias de sensibilização a partir do dia 11 de agosto nas coordenadorias de



curso. Bernardo responsável por levantar alguns problemas para serem colocados em

apresentação,  Bruno  ficou  responsável  por  escrever  textos  resumindo  as  funções  e

objetivos da CPA e o Presidente ficou responsável por elaborar apresentação para ser

apresentado às coordenadorias de curso.  Ficou definido que em 9 de setembro para

apresentação  da  análise  do  relatório  de  autoavaliação  de  2013  e  apresentação  de

propostas de novo instrumento de autoavaliação para 2014, tendo sido os membros da

comissão  divididos  em  5  grupos,  conforme  os  eixos  colocados  no  instrumento  de

avaliação institucional externo. Foi acordada a data de 9 de setembro, às 9h30, na sala de

reuniões da Reitoria, para a realização da próxima reunião da CPA.  Não havendo mais

assuntos a serem tratados nesta reunião, o Presidente declarou encerrada a reunião às

11h43,  da  qual  eu,  Maria  Mônica  Reis  Mondaini,  designada  como  secretária  desta

Comissão, lavrei a presente ata, que após ser lida e aprovada  será assinada por mim  e

pelos membros presentes.

São João del-Rei, 8 de julho de 2014.

Prof. Carlos Henrique de Souza Gerken (Presidente)_______________________________

Kety Valéria Simões Franciskati (ausente)

Leonardo Chaves Dutra da Rocha_____________________________________________

Luiz Fernando Soares_______________________________________________________

Patrícia Lopes Rosado______________________________________________________

Bernardo Cintra Teodoro_____________________________________________________

Bruno Nascimento Campos___________________________________________________

Conceição Assis de Souza Santos_____________________________________________

Davi Pereira Carrano________________________________________________________

Maria Mônica Reis Mondaini (suplente)_________________________________________

Renata Maria dos Santos Neves (ausente)

Sálvio Humberto Penna (ausente)



MEMÓRIA DA III REUNIÃO ORDINÁRIA DE ACOMPANHAMENTO DE
TRABALHOS DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA, NOMEADA PELA

PORTARIA UFSJ Nº 367, de 27 de maio de 2014

Em 9 de setembro de 2014 às 9 horas e 30 minutos, reuniram-se na sala 2.36, do prédio

da Reitoria no Campus Santo Antônio, o Presidente da Comissão,  Prof.  Carlos Henrique

de Souza Gerken  e  os  membros Professores: Luis Fernando Soares, Patrícia Lopes

Rosado e Kety Valéria Simões Franciskati (suplente);  Técnicos Administrativos: Bernardo

Cintra Teodoro, Bruno Nascimento Campos,  Davi Pereira Carrano e Maria Mônica Reis

Mondaini  (suplente).  Não compareceram  Conceição Assis de Souza Santos,  Leonardo

Chaves Dutra da Rocha e  os representantes da comunidade externa Renata Maria dos

Santos Neves e Sálvio Humberto Penna (suplente). Iniciada a sessão, o presidente da

CPA recebeu as propostas de questionário e abriu a palavra aos membros da comissão

para discussão. Foi levantada a possível duplicidade de itens nos questionários, pelo que

foi  sugerido  pela  Profa.  Patrícia  a  elaboração  dos  questionários  por  interessados

(discentes,  docentes  e  técnicos),  considerando  cada  um  dos  eixos.  Foi  proposta  a

redução de questões para que o questionário proposto não seja tão extenso e que seja

evitada  a  defasagem  de  informações.  A Profa.  Patrícia  sugeriu  uma  metodologia  de

trabalho para a comissão. Propôs, ainda, a elaboração de informativos sobre a CPA para

orientação dos participantes da avaliação. O presidente da CPA ressaltou a importância

de  transformar  a  comissão  como  protagonista  nos  processos  de  avaliação.  A Profa.

Patrícia  lembrou  da  importância  da  participação  dos  egressos,  sugerindo  fazer  um

apanhado desde de 2006. Com relação ao Eixo 4, o membro representante dos técnicos

Bernardo passou à apresentação da proposta de questionário. O presidente da comissão

ressaltou  a  importância  de  uma avaliação de âmbito  geral.  O membro técnico  Bruno

Campos sugeriu a aplicação de um questionário mais amplo, por adesão voluntária, até o

final de 2014, enquanto a CPA trabalha em questionários mais específicos capazes de

gerar informações mais sólidas para os futuros processos de avaliação institucional. O

membro técnico Davi  sugeriu o estabelecimento de um padrão de preenchimento das

propostas  de  questionário  para  facilitar  a  visualização  e  o  trabalho  da  comissão.  O

membro docente Luis Fernando sugeriu que seja disponibilizado o questionário atual para

verificação da possibilidade de aproveitamento de questõe e o acréscimo de novas, para

que  na  próxima  reunião  da  comissão  seja  possível  apresentar  a  nova  proposta  de



questionário.  O membro técnico Davi  sugeriu  que não se aproveitasse o questionário

anterior  para  que  pudesse  ser  feito  um novo  considerando  os  segmentos  (docentes,

técnicos e discentes) e os eixos da avaliação. O presidente sugeriu que os membros

verifiquem se as propostas para os eixos 4 e 5 estão de acordo para que se passe para

os  demais  eixos.  Encerrados  os  debates  a  respeito  das  possíveis  respostas,  ficou

estabelecida a data de 25 de setembro de 2014, às 9 horas e 30 minutos, na sala de

reuniões da Reitoria.  Não havendo mais assuntos a serem tratados nesta  reunião,  o

Presidente  declarou  encerrada  a  reunião  às  10h49,  da  qual  eu,  Maria  Mônica  Reis

Mondaini, designada como secretária desta Comissão, lavrei a presente ata, que após ser

lida e aprovada  será assinada por mim  e  pelos membros presentes.

São João del-Rei, 9 de setembro de 2014.

Prof. Carlos Henrique de Souza Gerken (Presidente)_______________________________

Kety Valéria Simões Franciskati_______________________________________________

Leonardo Chaves Dutra da Rocha (ausente)

Luiz Fernando Soares_______________________________________________________

Patrícia Lopes Rosado______________________________________________________

Bernardo Cintra Teodoro_____________________________________________________

Bruno Nascimento Campos___________________________________________________

Conceição Assis de Souza Santos (ausente)

Davi Pereira Carrano________________________________________________________

Maria Mônica Reis Mondaini (suplente)_________________________________________

Renata Maria dos Santos Neves (ausente)

Sálvio Humberto Penna (ausente)



MEMÓRIA DA IV REUNIÃO ORDINÁRIA DE ACOMPANHAMENTO DE
TRABALHOS DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA, NOMEADA PELA

PORTARIA UFSJ Nº 367, de 27 de maio de 2014

Em 30 de setembro de 2014 às 9 horas e 30 minutos,  reuniram-se na sala 2.36, do

Campus Santo Antônio, o Presidente da Comissão,  Prof.  Carlos Henrique de Souza

Gerken  e  os  membros Professores: Leonardo Chaves Dutra da Rocha, Luis Fernando

Soares e   Patrícia Lopes Rosado;  Técnicos Administrativos:  Bernardo Cintra Teodoro,

Conceição Assis de Souza Santos, Davi Pereira Carrano e Maria Mônica Reis Mondaini

(suplente).  Não compareceram os representantes da comunidade externa Renata Maria

dos Santos  Neves e Sálvio  Humberto  Penna (suplente),  o  técnico  Bruno Nascimento

Campos e a docente Kety Valéria Simões Franciskati  (suplente).  Iniciada a sessão, o

Presidente da CPA apresentou uma proposta de Autoavaliação da UFSJ para 2014. A

técnica Conceição Assis lembrou que a CPA-UFSJ recebeu conceito 3 na última avaliação

do curso Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia. Os membros deram início

às discussões a respeito da proposta apresentada, o Prof. Henrique sugeriu a diminuição

do número de questões, o que foi unanimamente apoiado. Foi levantada a necessidade

de dividir entre os grandes segmentos de ensino, pesquisa e extensão, além de pós-

graduação  e  outras  dimensões.  Os  membros  concordaram  em  reduzir  o  número  de

questões, devedo apresentar a nova proposta de questionário até sexta-feira, dia 3 de

outubro, para o e-mail da comissão para que na terça-feira, dia 7 de outubro, a CPA faça

a reunião de fechamento deste questionário. A divisão das questões deverá ser feita por

segmento  (discente,  docente  e  técnico),  considerando  todos  os  eixos.  Também  foi

aprovado o cartaz de divulgação da autoavaliação 2014.  Não havendo mais assuntos a

serem tratados nesta reunião, o Presidente declarou encerrada a reunião às 11h02, da

qual eu, Maria Mônica Reis Mondaini, designada como secretária desta Comissão, lavrei

a presente ata, que após ser lida e aprovada  será assinada por mim  e  pelos membros

presentes.

São João del-Rei, 30 de setembro de 2014.

Prof. Carlos Henrique de Souza Gerken (Presidente)_______________________________

Kety Valéria Simões Franciskati (ausente)



Leonardo Chaves Dutra da Rocha_____________________________________________

Luiz Fernando Soares_______________________________________________________

Patrícia Lopes Rosado______________________________________________________

Bernardo Cintra Teodoro_____________________________________________________

Bruno Nascimento Campos (ausente)

Conceição Assis de Souza Santos_____________________________________________

Davi Pereira Carrano________________________________________________________

Maria Mônica Reis Mondaini (suplente)_________________________________________

Renata Maria dos Santos Neves (ausente)

Sálvio Humberto Penna (ausente)



MEMÓRIA DA V REUNIÃO ORDINÁRIA DE ACOMPANHAMENTO DE 
TRABALHOS DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA, NOMEADA 
PELA PORTARIA UFSJ Nº 367, de 27 de maio de 2014. 
 
Aos 28 dias do mês de Outubro de 2014 às 9 horas e 30 minutos, reuniram-se na sala 
3.69 do Campus Santo Antônio, o Presidente Prof. Carlos Henrique de Souza Gerken, 
as Docentes Profa. Kety Valéria Simões Franciscatti e Profa. Patrícia Lopes Rosado; 
os Técnicos Administrativos Bernardo Cintra Teodoro, Davi Pereira Carrano e 
Conceição de Assis de Souza Santos, todos membros da Comissão Própria de 
Avaliação (CPA), além do convidado Márcio Eugênio Silva Moreira. Não 
compareceram os Docentes Prof. Leonardo Chaves Dutra Rocha, Prof. Luiz Fernando 
Soares; os Técnicos Administrativos Maria Mônica Reis Mondaini (suplente); 
Membros Externos Sra. Renata Maria dos Santos Neves e Sr. Sálvio Humberto Penna 
(suplente).  Abrindo a reunião o Presidente anunciou a saída, em razão de motivos 
pessoais, do servidor Bruno. Para ocupar o seu lugar, foi convidado o Técnico 
Administrativo Márcio Eugênio Silva Moreira. Passando à pauta, o Presidente 
apontou para as ações prioritárias, além de outros aspectos relacionados ao 
funcionamento e organização da CPA; ressaltou a importância da autonomia desta 
CPA, entendendo haver necessidade de não atrelamento à Reitoria da Universidade 
Federal de São João del Rei – UFSJ. Foi apresentada proposta para a realização de 
seminário, com data, programação e cronograma a serem definidos, oportunidade em 
que será possível estabelecer prioridades de resolução de fragilidades, com vistas 
para o fortalecimento e consolidação do trabalho desta CPA. Como sugestões, o 
Presidente apontou possíveis convites para a Profa. Bernardete Angelina Gatti, além 
de profissionais do INEP. Com a intenção de justificar tais presenças, foi sugerido 
também pelo Presidente, que fossem reunidas todas as CPA's circunvizinhas. 
Fornecendo detalhamentos sobre a possível realização do seminário, foram sugeridas 
atividades que contribuíssem para o bom funcionamento da CPA desta instituição, 
dentre as quais pode-se destacar: mesas redondas para tratar dos aspectos teóricos da 
avaliação, o convite para outras instituições com históricos de sucesso em edições 
anteriores de Avaliações Institucionais, tais como: a Universidade Federal de Viçosa 
(UFV), a Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), a Universidade Federal de 
Lavras (UFLA), a Universidade Presidente Antônio Carlos (UNIPAC), Universidade 
Federal de Juiz de Fora (UFJF), além do Instituto Federal Sudeste de Minas (IF 
Sudeste). O Presidente ressaltou que há muito o que se observar das instituições 
privadas, em razão de suas boas avaliações. Lembrou ainda sobre aspecto político no 
qual a Comissão Própria de Avaliação é e está envolvido, ao que sugeriu que para 
médio e longo prazo podem ser pensadas formas de articulação de um Grupo de 
Pesquisa com recursos do CNPq, onde fossem possíveis discussões teóricas acerca do 
papel da  avaliação para as Instituições de Ensino Superior. Foi citado o necessário 
cuidado com os prazos de devolução dos dados colhidos pelos questionários, à 
comunidade acadêmica, o que segundo o próprio Presidente, tem sido uma falha a ser 
corrigida. Voltando à possibilidade de realização do Seminário, foi sugerido que o 
mesmo aconteça até o final de novembro. Foram apresentados modelos de cartazes de 
divulgação da Avaliação, para os quais foram sugeridas alterações nas informações, 



acréscimo de informações operacionais, além da inserção de algum tipo de assinatura 
da CPA. Outra questão tratada foi a importância da criação de site exclusivo da CPA, 
onde fossem possíveis a interação e o diálogo, o recebimento de opiniões, críticas e 
dúvidas de toda a comunidade acadêmica, privilegiando o acesso às falas desta. Davi 
Pereira Carrano sugeriu o uso do Facebook não como ferramenta de discussão, mas, 
de divulgação da importância avaliação para a instituição. O Presidente lembrou 
sobre a restrição ao uso de tal site, justificando se tratar de um veículo genérico e 
pouco favorável ao bom e sério desempenho desta CPA. Quanto aos cartazes, foi 
decidido que deverá ser providenciado orçamento de 100 (cem) unidades para cada 
um dos 6 (seis) Campus da UFSJ. Sobre a disponibilização de informações e boletins 
da avaliação institucional, foi colocada a possibilidade do uso da Assessoria de 
Comunicação Social da Universidade Federal de São João del Rei – ASCOM, além 
da TV-UFSJ, para veiculação de informações. Como forma de garantir a legitimidade 
e confiabilidade desta CPA, Profa. Kety Valéria Simões Franciscatti apontou para a 
necessidade de divulgação de informações claras, coerentes e consistentes quanto à 
preservação do anonimato de todas as pessoas que responderem os questionários. 
Como possível caminho, Bernardo Cintra Teodoro sugeriu que os dados fossem 
criptografados. Profa. Patrícia Lopes Rosado lembrou sobre importância da 
preservação da identidade das pessoas, a fim de que pudesse ser traçado um “retrato 
fiel” da UFSJ. Foi sugerida a inserção de um cabeçalho onde as informações relativas 
à autonomia da CPA, ao uso exclusivo de todos os dados dos participantes por esta 
mesma Comissão. Tal questão não ficou decida, havendo necessidade de uma nova 
discussão em outro momento. Passou-se à divisão de funções e ao apontamento de 
prioridades de ação, ao que ficou decidido a urgência de um foco maior na 
finalização dos questionários para os técnicos, docentes e discentes; a decisão sobre 
as possíveis datas para o Seminário; a verificação da necessidade de envio do Projeto 
de Avaliação ao Conselho Superior (CONSU); o cumprimento dos prazos para 
devolução dos dados para a comunidade; a elaboração de um Cronograma de 
Trabalho para os 2 (dois) anos de mandato da composição atual da Comissão; a 
confecção de outros documentos pela Profa. Patrícia Lopes Rosado; o contato com as 
CPA's circunvizinhas; a inserção das questões dos questionários no sistema; e, o 
preenchimento de formulários e afins. Não havendo mais assuntos a serem tratados 
nesta reunião, o Presidente declarou encerrada a reunião às 11 horas e 45 minutos, da 
qual eu, Conceição de Assis de Souza Santos, designada secretária interina desta CPA, 
lavrei a presente ata, que após ser lida e aprovada  será assinada por mim e por todos 
os membros presentes. 
 

São João del-Rei, 28 de Outubro de 2014. 
 
 

Prof. Carlos Henrique de Souza Gerken (Presidente)__________________________ 

Kety Valéria Simões Franciskati __________________________________________ 



Leonardo Chaves Dutra da Rocha   -  Ausente 

Luiz Fernando Soares   -  Ausente 

Patrícia Lopes Rosado__________________________________________________ 

Bernardo Cintra Teodoro________________________________________________ 

Conceição Assis de Souza Santos_________________________________________ 

Davi Pereira Carrano___________________________________________________ 

Maria Mônica Reis Mondaini (suplente)   –  Ausente 

Renata Maria dos Santos Neves   -  Ausente 

Sálvio Humberto Penna  -  Ausente 



MEMÓRIA DA I REUNIÃO ORDINÁRIA DE 
ACOMPANHAMENTO DE TRABALHOS DA COMISSÃO 

PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA - 2015, NOMEADA PELA 
PORTARIA UFSJ Nº 367, de 27 de maio de 2014. 

 
 

Aos 03 dias do mês de Fevereiro de 2015 as 9 horas e 30 minutos, reuniram-se na 
sala 3.69 do Campus Santo Antônio, o Presidente Prof. Carlos Henrique de Souza 
Gerken, os Docentes Prof. Luiz Fernando Soares e Profa. Patrícia Alves Rosado 
Pereira; os Técnicos Administrativos Bernardo Cintra Teodoro, Conceição Assis de 
Souza Santos, Davi Pereira Carrano e Márcio Eugênio Silva Moreira, todos membros 
da Comissão Própria de Avaliação (CPA). Não compareceram: os Docentes Profa. 
Kety Valéria Simões Franciscatti e Prof. Leonardo Chaves Dutra Rocha; os Membros 
Externos Sra. Renata Maria dos Santos Neves e Sr. Sálvio Humberto Penna; os 
Membros Representantes dos Discentes, Sra. Larissa Calixto e Sr. Isaias Leonel 
Ferreira Soares. Além do convidado Pró-Reitor de Ensino de Graduação Prof. 
Marcelo Pereira de Andrade. Abrindo a reunião o Presidente anunciou o afastamento 
e a possível saída da Profa. Kety Valéria Simões Franciscatti da CPA, por problemas 
de saúde. O Presidente inicia sublinhando o objetivo principal da reunião, qual seja, 
organizar o cronograma de trabalho para os meses de fevereiro e março de 2015. 
Ressalta a importância da disponibilidade de horários de todos os membros para o 
atendimento às necessidades da CPA. São apresentados os resultados finais da 
pesquisa de Autoavaliação Institucional, com os seguintes números de respondentes: 
1.628 Discentes de Graduação, 518 Discentes de EAD, 20 Discentes de Pós-
graduação, 14 Discentes Egressos de Graduação, 12 Discentes Egressos de Pós-
graduação, 213 Docentes e 216 Técnicos-Administrativos, Total Geral 2.621. O 
Presidente Prof. Carlos Henrique Gerken citou o Relatório de Autoavaliação 
Institucional 2013 da Universidade Federal de Lavras como possível referência – 
especialmente por se tratar de um Relatório muito bem avaliado (nota 5) – para a 
elaboração do Relatório Final da CPA do ano de 2014. Apontou ainda para a 
necessidade de se refletir sobre os relatórios anteriores da CPA – UFSJ, tendo como 
base a resolução que dispõe acerca da referida matéria. Algumas breves 
considerações sobre os números finais da pesquisa, dentre os quais destacaram-se: a 
importância da criação de um canal de comunicação com os egressos de Graduação e 
Pós-graduação, onde diversas questões possam ser abordadas, tais como capacitação, 
resgate, emprego e acompanhamento; a necessidade de se despertar na Instituição 
uma cultura sobre autoavaliação. O Presidente passou a palavra ao Pró-Reitor de 
Ensino de Graduação Prof. Marcelo Pereira de Andrade, que se manifestou elogiando 
o trabalho da CPA. Tratou ainda de uma possível colaboração da referida Comissão 
para a elaboração/aperfeiçoamento de instrumentos de Avaliação dos Docentes pelos 
Discentes. O assunto foi tratado durante longo tempo, quando Prof. Marcelo ressaltou 
que se trata de uma Avaliação para a Progressão Docente, e que esta Comissão, em 
razão da demonstração de um trabalho sério e consistente no processo da Pesquisa de 
Autoavaliação Institucional, em muito pode contribuir para a referida avaliação. Após 



as considerações de Prof. Marcelo, os Professores Luiz Fernando e Patrícia se 
posicionaram favoráveis à possível colaboração da CPA. O Presidente Prof. Carlos 
Henrique, também manifestou sua opinião quanto à participação, pontuando sobre a 
complexidade dos trabalhos da Comissão para os meses de Fevereiro e Março, o que, 
a seu ver, exige total entrega por parte dos membros. Assim, considerou que, apesar 
de possíveis, tais contribuições somente poderão acontecer após a elaboração do 
Relatório Final da Pesquisa de Autoavaliação Institucional. Concluindo sua 
participação na reunião, Prof. Marcelo apontou para a necessária independência desse 
tipo de Avaliação da Pró-Reitoria de Ensino, e que a CPA trará maior imparcialidade 
para o processo. Por fim, agradeceu a oportunidade e sugerindo que seja agendada 
uma discussão para um momento propício, quando da conclusão do referido 
Relatório pela Comissão. Após suas considerações, Prof. Marcelo deixou a sala de 
reuniões, desejando, a todos, “um bom trabalho”. Retomada a reunião, foi então 
solicitado que fossem enviados a todos os membros da Comissão, a fim de que estes 
tivessem acesso e pudessem realizar leitura inicial do material, os arquivos nos 
formatos .pdf e .xls dos resultados da Pesquisa de Autoavaliação Institucional, dos 
quais, deveriam ser suprimidos nomes e/ou quaisquer formas de identificação dos 
respondentes, garantindo o sigilo das informações, bem como a imparcialidade das 
análises. Assim decidido, ficaram todos os membros responsabilizados pela 
apresentação de sugestões de métodos de análise e impressões iniciais a serem 
apresentados em reunião ordinária agendada para o próximo dia 24 de Fevereiro do 
corrente ano. Não havendo mais assuntos a serem tratados, o Presidente declarou 
encerrada a reunião às 12 horas e 05 minutos, da qual eu, Conceição Assis de Souza 
Santos, designada secretária interina desta CPA, lavrei a presente ata, que após ser 
lida e aprovada será assinada por mim e por todos os membros presentes.  

São João del Rei, 03 de Fevereiro de 2014.  
 
 

Prof. Carlos Henrique de Souza Gerken (Presidente)__________________________  
 
Profa. Kety Valéria Simões Franciscatti  –  Ausente  
 
Prof. Leonardo Chaves Dutra da Rocha  –  Ausente 
 
Prof. Luiz Fernando Soares ______________________________________________ 
 
Profa. Patrícia Alves Rosado Pereira_______________________________________ 
 
Bernardo Cintra Teodoro________________________________________________ 
  
Conceição Assis de Souza Santos_________________________________________ 
 
Davi Pereira Carrano___________________________________________________ 
 
Márcio Eugênio Silva Moreira____________________________________________ 



 
Maria Mônica Reis Mondaini  –  Ausente  
 
Renata Maria dos Santos Neves – Ausente  
 
Sálvio Humberto Penna   –  Ausente 
 
Isaías Leonel Ferreira Soares  –  Ausente 
 
Larissa Calixto  –  Ausente 



MEMÓRIA DA II REUNIÃO ORDINÁRIA DE 
ACOMPANHAMENTO DE TRABALHOS DA COMISSÃO 

PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA – 2015, NOMEADA PELA 
PORTARIA UFSJ Nº 367, de 27 de maio de 2014. 

 
 

Aos 24 dias do mês de Fevereiro de 2015 as 9 horas e 30 minutos, reuniram-se na 
sala 3.69 do Campus Santo Antônio, o Presidente Prof. Carlos Henrique de Souza 
Gerken, os Docentes Prof. Leonardo Chaves Dutra da Rocha e Profa. Patrícia Alves 
Rosado Pereira; os Técnicos Administrativos Bernardo Cintra Teodoro, Maria 
Mônica Reis Mondaini, Conceição Assis de Souza Santos, Davi Pereira Carrano e 
Márcio Eugênio Silva Moreira; os Representantes dos Discentes Larissa Santos 
Calixto e Isaias Leonel Ferreira Soares, todos membros da Comissão Própria de 
Avaliação (CPA). Não compareceram: os Docentes Prof. Luis Fernando Soares – 
ausência justificada. Motivo: bloqueio da Rodovia Divinópolis-São João del Rei – e 
Profa. Kety Valéria Simões Franciscatti; os Membros Externos Sra. Renata Maria dos 
Santos Neves e Sr. Sálvio Humberto Penna. O Presidente Prof. Carlos Henrique 
Gerken iniciou a reunião elencando as principais ações realizadas quanto: à 
organização das informações relativas ao Eixo 1 – Planejamento e avaliação 
institucional; à análise das respostas às questões abertas dos questionários de 
Autoavaliação Institucional; à elaboração de sugestões de critérios para análise das 
respostas dadas às questões objetivas dos questionários de Avaliação Institucional. 
Apontou, ainda, para alguns pontos que tornam, complexa e demorada, a elaboração 
do Relato Institucional, tais como: a leitura do PDI, a análise das principais 
ações/evoluções da UFSJ de 2009 – data do último relatório – até 2014. Foram 
apresentadas e discutidas as análises preliminares das respostas às questões abertas 
dos questionários de Autoavaliação Institucional, bem como o método utilizado para 
tanto. Foi ressaltada, por Profa. Patrícia, a importância do cruzamento de dados, que 
inclua as respostas abertas e as objetivas, para que seja possível a identificação de 
aspectos passíveis de análise detalhada. Prof. Leonardo se manifestou favorável à 
colocação da Profa. Patrícia. Entretanto, apontou para o exíguo tempo de que dispõe 
a Comissão para uma análise tão aprofundada, tendo em vista que todo o processo de 
análise, elaboração do Relatório Final e de envio das análises para o portal do e-MEC, 
deverão acontecer até o dia 26 de Março deste ano de 2015. O Presidente Prof. Carlos 
Henrique concordou com a opinião do Prof. Leonardo. Quanto aos critérios de 
classificação – Pontos fortes, fracos e regulares – Profa. Patrícia sugeriu que fossem 
estipulados valores percentuais, sendo: Pontos Fortes – soma dos itens “Excelente” e 
“Muito bom” acima de 70%; Pontos Fracos – item “Insatisfeito” acima de 70%; e, 
Pontos Regulares – a decidir. Com o objetivo de contribuir para as decisões acerca 
dos critérios/métodos de análise, foram apresentadas as seguintes sugestões: a 
classificação dos aspectos da Instituição em “Forte” – quando a soma dos itens 
“Excelente” e “Muito Bom” for maior que o item “Satisfeito” e maior que o item 
“Insatisfeito”; “Fraco” – quando o item “Satisfeito” for maior que o item “Insatisfeito” 
e maior que a soma dos itens “Excelente” e “Muito bom”; ou “Regular” – quando o 



item “Insatisfeito” for maior que o item “Satisfeito” e maior que a soma dos itens 
“Excelente” e “Muito bom”. Levando em consideração as ponderações sugeridas por 
Profa. Patrícia, onde a maioria (em pontos percentuais) determine as classificações, a 
Comissão deliberou pela não limitação em mínimos percentuais – no caso 70%. 
Outro ponto, sugerido por Prof. Leonardo, foi o consenso sobre a não utilização dos 
percentuais das respostas “Sem condições de responder”, nas contagens e análises 
dos resultados finais, havendo necessidade de redistribuir a porcentagem entre as 
outras opções de respostas. Outra importante decisão foi a definição de critérios para 
classificação das respostas para questões que possuem as opções “Muito satisfeito”, 
“Satisfeito”, “Insatisfeito” e “Muito insatisfeito”. Segue a decisão: Pontos Fortes – a 
soma de “Muito satisfeito e Satisfeito” deve ser maior que a soma de “Insatisfeito e 
Muito insatisfeito”; Pontos Fracos – a soma de “Insatisfeito e Muito insatisfeito” 
deve ser maior que a soma de “Muito satisfeito e Satisfeito”. Quanto às formas de 
apresentação das analises preliminares, foi decidido que deveriam ser utilizadas como 
modelo, o relatório preliminar/parcial elaborado pelos membros Davi e Prof. 
Leonardo. Assim decidido, ficaram todos os membros responsabilizados pela 
realização de análises preliminares, a serem apresentadas na próxima reunião 
ordinária agendada para o próximo dia 03 de Março do corrente ano. Não havendo 
mais assuntos a serem tratados, o Presidente declarou encerrada a reunião às 12 horas, 
da qual eu, Conceição Assis de Souza Santos, designada secretária interina desta 
CPA, lavrei a presente ata, que após ser lida e aprovada será assinada por mim e por 
todos os membros presentes.  

São João del Rei, 24 de Fevereiro de 2014.  
 
 

Prof. Carlos Henrique de Souza Gerken (Presidente)__________________________  
 
Profa. Kety Valéria Simões Franciscatti  –  Ausente  
 
Prof. Leonardo Chaves Dutra da Rocha_____________________________________ 
 
Prof. Luis Fernando Soares  –  Ausência Justificada 
 
Profa. Patrícia Alves Rosado Pereira_______________________________________ 
 
Bernardo Cintra Teodoro________________________________________________ 
  
Conceição Assis de Souza Santos_________________________________________ 
 
Davi Pereira Carrano___________________________________________________ 
 
Márcio Eugênio Silva Moreira____________________________________________ 
 
Maria Mônica Reis Mondaini_____________________________________________  
 



Renata Maria dos Santos Neves – Ausente  
 
Sálvio Humberto Penna   –  Ausente 
 
Isaías Leonel Ferreira Soares_____________________________________________ 
 
Larissa Santos Calixto__________________________________________________ 



MEMÓRIA DA III REUNIÃO ORDINÁRIA DE 
ACOMPANHAMENTO DE TRABALHOS DA COMISSÃO 

PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA – 2015, NOMEADA PELA 
PORTARIA UFSJ Nº 367, de 27 de maio de 2014. 

 
 

Aos 03 dias do mês de Março de 2015 as 9 horas e 30 minutos, reuniram-se na sala 
3.69 do Campus Santo Antônio, o Presidente Prof. Carlos Henrique de Souza Gerken, 
os Docentes Prof. Luis Fernando Soares, Prof. Leonardo Chaves Dutra da Rocha e 
Profa. Patrícia Alves Rosado Pereira; os Técnicos Administrativos Bernardo Cintra 
Teodoro, Maria Mônica Reis Mondaini, Conceição Assis de Souza Santos, Davi 
Pereira Carrano e Márcio Eugênio Silva Moreira; os Representantes dos Discentes 
Larissa Santos Calixto e Isaias Leonel Ferreira Soares, todos membros da Comissão 
Própria de Avaliação (CPA). Não compareceram: Profa. Kety Valéria Simões 
Franciscatti; os Membros Externos Sra. Renata Maria dos Santos Neves e Sr. Sálvio 
Humberto Penna. O Presidente Prof. Carlos Henrique Gerken iniciou a reunião 
expondo algumas questões relacionadas às apresentações das análises preliminares 
realizadas pelos membros, a fim de que a estrutura geral seja padronizada, 
especialmente no que se refere à redação final do Relatório Institucional. Citando o 
exemplo do Relatório 2013 da Universidade Federal de Lavras, o Presidente Prof. 
Carlos Henrique se diz favorável à seguinte ordem de apresentação de análises dos 
eixos temáticos/dimensões (Redação do Relatório Final): 1ª Parte – ações/políticas 
implementadas pela gestão da UFSJ no que diz respeito a todos os setores/segmentos 
da Instituição; 2ª Parte – apresentação dos dados coletados na pesquisa de 
Autoavaliação; 3ª Parte – análise/reflexão sobre as relações entre a primeira e a 
segunda parte, citando/referenciando, sempre que necessário, as questões tratadas no 
PDI da UFSJ. Diversas discussões e deliberações foram realizadas sobre as 
impressões dos membros da CPA no que tange às análises iniciais, cabendo ressaltar: 
a utilização, na redação do Relatório Final, das classificações “Excelente”, 
“Suficiente” e “Insuficiente” em substituição das expressões “Ponto Forte”, “Ponto 
Regular” e “Ponto Fraco”, sugeridas em reunião anterior; análise específica, a ser 
definida, para os questionários de Discentes Egressos de Graduação e de Pós-
Graduação; formas de análise das relações entre os dados coletados por meio dos 
questionários e os dados informados pelas Pró-reitorias da Instituição. Prof. Carlos 
Henrique ainda apontou para algumas questões que podem contribuir para o 
direcionamento desta Comissão: a necessidade de análise das ações e políticas 
implementadas pela gestão da Instituição desde o último Ato de Recredenciamento; 
reflexão sobre os Relatórios Institucionais da UFSJ dos últimos anos; utilização do 
PDI como base para discussões e reflexões, uma vez que se trata de um documento 
relativamente recente (2013). Profa. Patrícia ressaltou a importância de incluir no 
Relatório Final, análises sobre o movimento de elaboração/implementação de 
ações/políticas de melhoria em todos os setores da UFSJ, evidenciando a relação 
entre o sugerido, o aplicado e a opinião dos diversos segmentos da Comunidade 
Acadêmica. As considerações feitas por Profa. Patrícia foram ratificadas pelo 



Presidente Prof. Carlos Henrique. Em seguida, foi sugerido por Davi Carrano, que 
fossem determinados os roteiros de trabalho de análise, visto que observava certa 
indecisão da Comissão no que diz respeito aos passos a serem seguidos na elaboração 
das análises de cada Eixo/Dimensão, tanto para apresentação nas reuniões quanto 
para o Relatório Final. Sobre esta questão, a CPA assim deliberou:1º Passo – 
Descrição do PDI; 2º Passo – Informações cedidas pelas Pró-reitorias; 3º Passo – 
Análise dos questionários; 4º Passo – Conclusão: Reflexão sobre os passos anteriores. 
Quanto à elaboração do Relatório Final, o Presidente sugeriu que se forme um grupo 
de três a quatro membros para sua elaboração, a fim de que se possa dinamizar e 
uniformizar as formas/estruturas de redação. Por fim, foi sugerido por Davi Carrano 
que, se assim fosse possível, os membros da CPA – Conceição Assis de Souza Santos, 
Bernardo Cintra Teodoro, Maria Mônica Reis Mondaini, Márcio Eugênio Silva 
Moreira e Davi Pereira Carrano – que exercem funções administrativas na Instituição, 
fossem liberados destas, a fim de que pudessem se dedicar exclusivamente aos 
afazeres da referida Comissão, até o final do mês de Março deste ano, tendo em vista 
a urgência dos trabalhos. Concordando com a sugestão apresentada, o Presidente Prof. 
Carlos Henrique se prontificou a pleitear junto às respectivas chefias imediatas, as 
liberações dos membros citados, para dedicação exclusiva ao atendimento das 
demandas desta Comissão. Assim, ficaram todos os membros responsabilizados pela 
realização das análises e pela consequente elaboração das reflexões-base do Relatório 
específico de cada Eixo/Dimensão, seguindo as determinações supracitadas, a serem 
apresentadas na próxima reunião ordinária agendada para o próximo dia 10 de Março 
do corrente ano. Não havendo mais assuntos a serem tratados, o Presidente declarou 
encerrada a reunião às 11 horas e 20 minutos, da qual eu, Conceição Assis de Souza 
Santos, designada secretária interina desta CPA, lavrei a presente ata, que após ser 
lida e aprovada será assinada por mim e por todos os membros presentes.  

São João del Rei, 03 de Março de 2014.  
 
 

Prof. Carlos Henrique de Souza Gerken (Presidente)__________________________  
 
Profa. Kety Valéria Simões Franciscatti  –  Ausente  
 
Prof. Leonardo Chaves Dutra da Rocha_____________________________________ 
 
Prof. Luis Fernando Soares______________________________________________ 
 
Profa. Patrícia Alves Rosado Pereira_______________________________________ 
 
Bernardo Cintra Teodoro________________________________________________ 
  
Conceição Assis de Souza Santos_________________________________________ 
 
Davi Pereira Carrano___________________________________________________ 
 



Márcio Eugênio Silva Moreira____________________________________________ 
 
Maria Mônica Reis Mondaini_____________________________________________  
 
Renata Maria dos Santos Neves – Ausente  
 
Sálvio Humberto Penna   –  Ausente 
 
Isaías Leonel Ferreira Soares_____________________________________________ 
 
Larissa Santos Calixto__________________________________________________ 



MEMÓRIA DA IV REUNIÃO ORDINÁRIA DE 
ACOMPANHAMENTO DE TRABALHOS DA COMISSÃO 

PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA – 2015, NOMEADA PELA 
PORTARIA UFSJ Nº 367, de 27 de maio de 2014. 

 
 

Aos 10 dias do mês de Março de 2015 as 9 horas e 30 minutos, reuniram-se na sala 
3.69 do Campus Santo Antônio, o Presidente Prof. Carlos Henrique de Souza Gerken, 
os Docentes Prof. Leonardo Chaves Dutra da Rocha e Profa. Patrícia Alves Rosado 
Pereira; os Técnicos Administrativos Bernardo Cintra Teodoro, Maria Mônica Reis 
Mondaini, Conceição Assis de Souza Santos, Davi Pereira Carrano e Márcio Eugênio 
Silva Moreira, todos membros da Comissão Própria de Avaliação (CPA). Não 
compareceram: Profa. Kety Valéria Simões Franciscatti; os Membros Externos Sra. 
Renata Maria dos Santos Neves e Sr. Sálvio Humberto Penna. Os membros 
representantes dos Discentes Larissa Santos Calixto e Isaias Leonel Fereira Soares 
justificaram sua ausência alegando incompatibilidade de horários entre a Reunião e 
outras atividades do DCE agendadas para o mesmo dia (10/03). Além do Prof. Luis 
Fernando Soares, que também justificou sua ausência informando não ter conseguido 
transporte para se deslocar de Divinópolis para São João del-Rei. Dando início à 
reunião, o Presidente Prof. Carlos Henrique Gerken citou todos os pedidos de 
informações realizados junto a todas as Pró-reitorias da UFSJ. Pontuou ainda sobre a 
importância do estreitamento dos contatos entre a CPA e estes órgãos. Profa. Patrícia 
apontou para algumas considerações, quanto aos dados coletados pelo questionário 
destinado aos Discentes de Pós-Graduação, dentre as quais: a ínfima participação – 
20 (vinte) no total - dos referidos Discentes na pesquisa de Autoavaliação. Segundo a 
Professora, tal número não poderá ser utilizado para representar a totalidade do 
segmento, tendo em vista que a margem de erro a ser aplicada, em razão da baixa 
participação, seria de mais de 20%. Apesar de ser possível que estes resultados sejam 
tomados como suficientes, a participação das 20 (vinte) pessoas deverá ser citada nos 
documentos de análise e divulgação da Pesquisa de Autoavaliação. O Presidente Prof. 
Carlos Henrique, ratificando as colocações da Profa. Patrícia, disse ser importante 
que o esforço dos respondentes do referido questionário seja citada. Pontuou ainda, 
sobre a necessidade de análise específica sobre os dados coletados por meio dos 
questionários de Discentes Egressos de Graduação e de Pós-graduação. Ambos 
tiveram baixa participação, o que faz com que os mesmos critérios utilizados para a 
inserção ou não, nos relatórios, dos dados referentes aos Discentes de Pós-graduação, 
também sejam aplicados aos dados coletados com os questionários de Egressos de 
Graduação e Pós-graduação. Profa. Patrícia sugeriu que apenas sejam indicadas nos 
Relatórios Finais, as ações da UFSJ destinadas ao acompanhamento de Egressos, 
além de possíveis políticas que privilegiem a manutenção do contato entre a 
Instituição e aqueles. Algumas discussões paralelas aconteceram, todas relacionadas 
às percepções/dificuldades de cada membro sobre as análises preliminares em 
desenvolvimento. Davi Carrano se pronunciou citando a dificuldade de 
organização/obtenção de informações a serem solicitadas aos órgãos responsáveis. 



Ressaltou a importância da participação do Presidente desta Comissão, na ratificação 
das solicitações de informações necessárias para o preenchimento dos Relatórios. O 
Presidente se prontificou a contribuir, reiterando, junto aos órgãos responsáveis, os 
pedidos realizados pelos membros da CPA, a fim de que haja agilidade nas respostas. 
Foi solicitado à Conceição Santos que permanecesse em São João del-Rei até o 
próximo dia 12 de Março. Sendo sua resposta positiva à solicitação. Quanto às 
atividades a serem realizadas, o Presidente Prof. Carlos Henrique citou a possível 
contribuição de Conceição para elaboração do Relato Institucional. Aproveitando a 
discussão, Prof. Carlos Henrique cogitou a possibilidade, a ser decidida em outro 
momento, de vinda e permanência da referida titular desta Comissão, para São João 
del-Rei na próxima semana, entre os dias 16 e 20 de Março. O Presidente ainda 
assumiu a responsabilidade, em conjunto com Profa. Patrícia, Prof. Luis Fernando e 
Conceição Santos, pela análise das questões referentes às Políticas Estudantis a serem 
também inseridas no Relatório Final. Para encerrar, o Prof. Carlos Henrique sugeriu 
que Conceição Santos seguisse o seguinte roteiro de trabalho: 10/03 - (após esta 
reunião) Trabalho com Prof. Carlos Henrique; 11/03 - Trabalho com Profa. Patrícia; e, 
12/03 – Trabalho com Profa. Patrícia e Prof. Carlos Henrique. Não havendo mais 
assuntos a serem tratados, o Presidente declarou encerrada a reunião às 10 horas e 40 
minutos, da qual eu, Conceição Assis de Souza Santos, designada secretária interina 
desta CPA, lavrei a presente ata, que após ser lida e aprovada será assinada por mim e 
por todos os membros presentes.  

São João del Rei, 10 de Março de 2014.  
 
 

Prof. Carlos Henrique de Souza Gerken (Presidente)__________________________  
 
Profa. Kety Valéria Simões Franciscatti  –  Ausente  
 
Prof. Leonardo Chaves Dutra da Rocha_____________________________________ 
 
Prof. Luis Fernando Soares  –  Ausência Justificada 
 
Profa. Patrícia Alves Rosado Pereira_______________________________________ 
 
Bernardo Cintra Teodoro________________________________________________ 
  
Conceição Assis de Souza Santos_________________________________________ 
 
Davi Pereira Carrano___________________________________________________ 
 
Márcio Eugênio Silva Moreira____________________________________________ 
 
Maria Mônica Reis Mondaini_____________________________________________  
 
Renata Maria dos Santos Neves – Ausente  



 
Sálvio Humberto Penna   –  Ausente 
 
Isaías Leonel Ferreira Soares   –  Ausência Justificada 
 
Larissa Santos Calixto   –  Ausência Justificada 



MEMÓRIA DA I REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA – 2015, 

NOMEADA PELA PORTARIA UFSJ Nº 367, de 27 de maio de 
2014. 

 
 

Aos 25 dias do mês de Março de 2015 as 9 horas e 30 minutos, reuniram-se na sala 
3.69 do Campus Santo Antônio, o Presidente Prof. Carlos Henrique de Souza Gerken, 
os Docentes Prof. Leonardo Chaves Dutra da Rocha, Prof. Luis Fernando Soares e 
Profa. Patrícia Alves Rosado Pereira; os Técnicos Administrativos Bernardo Cintra 
Teodoro, Maria Mônica Reis Mondaini, Conceição Assis de Souza Santos, Davi 
Pereira Carrano, todos membros da Comissão Própria de Avaliação (CPA). Não 
compareceram: o técnico-administrativo Márcio Eugênio Silva Moreira (ausência 
justificada); a docente Profa. Kety Valéria Simões Franciscatti; os Membros Externos 
Sra. Renata Maria dos Santos Neves e Sr. Sálvio Humberto Penna. Os membros 
representantes dos Discentes Larissa Santos Calixto e Isaias Leonel Fereira Soares. 
Dando início à reunião, o Presidente Prof. Carlos Henrique Gerken citou todos os 
procedimentos adotados para conclusão do Relatório de Recredenciamento, inclusive 
os elogios aos trabalhos desta CPA pelas Pró-reitorias da Instituição. Sobre a próxima 
atividade, qual seja a de finalizar o Relatório de Autoavaliação Institucional a ser 
submetido pela Plataforma do e-MEC, até o próximo dia 31 do corrente mês, o 
Presidente retomou as discussões acerca da Norma Técnica que estabelece formas 
para apresentação/organização do referido relatório. Algumas dúvidas foram 
colocadas pelos presentes e após discussões específicas, foram devidamente 
esclarecidas. Dentre as principais questões, ressaltam-se: os padrões de organização e 
apresentação do Relatório de Autoavaliação; os tipos de quadros, gráficos e tabelas, 
ainda a serem inseridos; retomada, no Relatório de Autoavaliação, dos principais 
pontos tratados no Relatório de Recredenciamento; relatos das principais dificuldades 
para o levantamento de informações junto aos órgãos responsáveis da UFSJ. Profa. 
Patrícia sugeriu que fossem inseridas as informações sobre margens de erro da 
pesquisa, garantindo a seriedade da análise dos dados coletados. Prof. Leonardo se 
manifestou sobre o importante trabalho realizado pela CPA para a melhoria da 
Instituição, além da necessária divulgação do referido trabalho para as Comunidades 
Internas e Externas da UFSJ. Continuando suas colocações, Prof. Leonardo ressaltou 
que possíveis e desejáveis contribuições podem ser dadas para o aprimoramento da 
gestão Institucional. Ainda sobre a divulgação da CPA e dos materiais elaborados 
(relatórios, pesquisas e instrumentos de coleta de dados, etc.) foram sugeridas 
diversas formas, tais como: realização de seminários para todos os segmentos da 
Universidade; elaboração de vídeos para a TV UFSJ; participação nas reuniões dos 
Conselhos Superiores da UFSJ; utilização dos murais de avisos de todos os Campi; 
utilização do newsletter institucional; dentre outras. Mônica Mondaini ressaltou a 
importância dessa divulgação como “feedback” para toda a comunidade acadêmica, 
que talvez não tenha sido, em outros momentos, priorizada. Sobre as atividades 
restantes da elaboração do Relatório de Autoavaliação Institucional, Prof. Luis 



Fernando se colocou à disposição para elaborar, organizar e inserir os gráficos, 
tabelas e quadros que ainda foram necessários. Prof. Carlos Henrique sugeriu que, 
após a finalização do Relatório de Autoavaliação, esta CPA pudesse contribuir na 
elaboração do “Relatório de Gestão” da UFSJ, especialmente em razão das 
informações coletas e das análises tão bem estruturadas por esta Comissão. 
Finalizando sua fala, o Presidente Prof. Carlos Henrique desejou a todos um “bom 
trabalho”, lembrando a todos sobre a importância da urgente conclusão das atividades 
de elaboração do Relatório de Autoavaliação Institucional. Não havendo mais 
assuntos a serem tratados, o Presidente declarou encerrada a reunião às 10 horas e 45 
minutos, da qual eu, José Ricardo Resende Gonçalves, secretário desta CPA, lavrei a 
presente ata, que após ser lida e aprovada será assinada por todos os membros 
presentes.  

São João del Rei, 25 de Março de 2014.  
 
 

Prof. Carlos Henrique de Souza Gerken (Presidente)__________________________  
 
Profa. Kety Valéria Simões Franciscatti  –  Ausente  
 
Prof. Leonardo Chaves Dutra da Rocha_____________________________________ 
 
Prof. Luis Fernando Soares______________________________________________ 
 
Profa. Patrícia Alves Rosado Pereira_______________________________________ 
 
Bernardo Cintra Teodoro________________________________________________ 
  
Conceição Assis de Souza Santos_________________________________________ 
 
Davi Pereira Carrano___________________________________________________ 
 
Márcio Eugênio Silva Moreira____________________________________________ 
 
Maria Mônica Reis Mondaini_____________________________________________  
 
Renata Maria dos Santos Neves – Ausente  
 
Sálvio Humberto Penna   –  Ausente 
 
Isaías Leonel Ferreira Soares   –  Ausente 
 
Larissa Santos Calixto   –  Ausente 



MEMÓRIA DA V REUNIÃO ORDINÁRIA DE 
ACOMPANHAMENTO DE TRABALHOS DA COMISSÃO 

PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA – 2015, NOMEADA PELA 
PORTARIA UFSJ Nº 367, de 27 de maio de 2014. 

 
 

Aos 30 dias do mês de Março de 2015 às 9 horas e 30 minutos, reuniram-se na sala 
3.69 do Campus Santo Antônio, o Presidente Prof. Carlos Henrique de Souza Gerken, 
os Docentes Prof. Luis Fernando Soares, Profa. Kety Valéria Simões Franciscatti, e 
Profa. Patrícia Alves Rosado Pereira; os Técnicos Administrativos Bernardo Cintra 
Teodoro, Maria Mônica Reis Mondaini, Conceição Assis de Souza Santos, Davi 
Pereira Carrano e Márcio Eugênio Silva Moreira, todos membros da Comissão 
Própria de Avaliação (CPA). Não compareceram: os Membros Externos Sra. Renata 
Maria dos Santos Neves e Sr. Sálvio Humberto Penna; e os membros representantes 
dos Discentes Larissa Santos Calixto e Isaias Leonel Fereira Soares. Dando início à 
reunião, o Presidente Prof. Carlos Henrique Gerken sugeriu que esta reunião tivesse 
uma duração menor que a de costume, a fim de que todas as providências para a 
conclusão do Relatório de Autoavaliação Institucional fossem tomadas. Citou todos 
os procedimentos realizados para a finalização do trabalho de elaboração do Relatório 
de Autoavaliação Institucional. Disse estar bastante feliz com o resultado alcançado. 
Entretanto, ressaltou alguns pontos ainda a serem aprimorados antes da postagem do 
referido Relatório na Plataforma e-MEC. Dentre as principais questões, destacaram-
se: as listagens de siglas utilizadas no texto; o índice de quadros, tabelas e figuras; a 
organização dos anexos (documentos, imagens, etc.); a padronização dos quadros e 
tabelas. Alguns depoimentos dos presentes, quanto às principais dificuldades e 
desafios encontrados durante o trabalho, foram colocados. Todos apontaram para a 
necessidade da criação, na UFSJ, de um setor que centralize todas as informações do 
ensino, da pesquisa e da extensão. De forma geral, foram feitas algumas observações 
sobre a redação final do Relatório de Autoavaliação, para as quais, foram sugeridos 
procedimentos para retificação e/ou aprimoramento. A fim de que o trabalho fosse 
concluído, o Presidente Prof. Carlos Henrique sugeriu que toda a Comissão 
permanecesse reunida no Campus Santo Antônio, durante o restante do dia. Havendo 
resposta positiva de todos, foram dividas as funções de forma a atender a contento as 
necessidades apontadas. Pelas razões supracitadas e não havendo mais assuntos a 
serem tratados, o Presidente, agradecendo a colaboração e o empenho de todos, 
declarou encerrada a reunião às 10 horas e 15 minutos, da qual eu, José Ricardo 
Resende Gonçalves, secretário desta CPA, lavrei a presente ata, que após ser lida e 
aprovada será assinada por todos os membros presentes.  

São João del Rei, 30 de Março de 2014.  
 
 

Prof. Carlos Henrique de Souza Gerken (Presidente)__________________________  
 
Profa. Kety Valéria Simões Franciscatti_____________________________________  



 
Prof. Leonardo Chaves Dutra da Rocha_____________________________________ 
 
Prof. Luis Fernando Soares______________________________________________ 
 
Profa. Patrícia Alves Rosado Pereira_______________________________________ 
 
Bernardo Cintra Teodoro________________________________________________ 
  
Conceição Assis de Souza Santos_________________________________________ 
 
Davi Pereira Carrano___________________________________________________ 
 
Márcio Eugênio Silva Moreira____________________________________________ 
 
Maria Mônica Reis Mondaini_____________________________________________  
 
Renata Maria dos Santos Neves – Ausente  
 
Sálvio Humberto Penna   –  Ausente 
 
Isaías Leonel Ferreira Soares   –  Ausente 
 
Larissa Santos Calixto   –  Ausente 
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Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários

A Cultura que Transforma: embrião do Plano de Cultura 

Institucional da UFSJ

Este documento é apenas o início do processo de discussão e sistematização de um Plano de 
Cultura Institucional para a UFSJ. Ele foi construído em um curto espaço de tempo, a partir de uma 
chamada interna da UFSJ para responder ao Edital Mais Cultura nas Universidades, e não tem a 
pretensão de representar todos os anseios da comunidade acadêmica da instituição, pois ainda não 
foi possível fazer uma discussão aprofundada para tal. Entretanto, sua própria emergência, a partir 
de  uma  amálgama  de  novas  propostas  e  de  atividades  que  a  UFSJ  já  realiza,  indica  uma 
possibilidade valiosa de melhor organização, sistematização, planejamento e efetividade da política 
cultural vigente,  contribuindo para o aperfeiçoamento do sistema de cultura que a Universidade 
dispõe. Assim sendo, espera-se organizar em breve uma sistemática de discussão que dê conta da 
complexidade e da riqueza da vida cultural da UFSJ e das regiões das cidades onde atua.

Após a submissão deste Plano ao referido edital, entendeu-se também que o mesmo poderia 
servir para ilustrar ou reforçar discussões em outros âmbitos, como neste relatório de avaliação da 
Instituição, ao qual o documento está anexado. Isso porque a indução que o Edital processou em 
termos de mapeamento do nosso próprio sistema de cultura forneceu também subsídios para um 
autoconhecimento  institucional,  condição  privilegiada  para  que  se  organize  melhor  as  ações  e 
potencialize o seu impacto nas comunidades onde a universidade atua.

Descrição do Plano de Cultura Ação:

Eixo(s) Temático(s):
Os oito eixos temáticos propostos pela inovadora iniciativa do Edital Mais Cultura nas Universidades 

representam, para a UFSJ, a materialização de diferentes aspectos que a universidade já aciona, direta ou 
indiretamente, pelo viés da extensão universitária e de sua história intrinsecamente vinculada à cultura, tendo 
sido fundada numa cidade considerada polo de produção cultural, reconhecido no Brasil e no exterior. Tal 
peculiaridade de São João del-Rei contribuiu para que a arte e a cultura se naturalizassem no cerne da 
instituição, ocupando um considerável espaço da agenda da UFSJ e ganhando uma especialização e contorno 
acadêmicos, mas sem abandonar o rico patrimônio que a cidade dispõe e que ganha novo significado ao se 
transformar em matéria-prima para os saberes formais.

O ambiente da cidade onde a UFSJ foi criada há 28 anos, é permeado por um Conservatório Estadual 
de Música, diversas orquestras, coros, folias de reis, bandas, blocos carnavalescos, posses de hip-hop, poetas, 
bordadeiras,  artesãos,  romancistas,  historiadores,  escolas  de  samba,  grupos  de  teatro,  cineastas, 
documentaristas,  artistas  plásticos,  sineiros,  santeiros,  restauradores,  arquitetos,  mestres  de  saberes 
tradicionais,  e  inúmeros  atores  sociais,  protagonistas  da  cultura  em suas  mais  complexas  dimensões  e 
atividades. Todo esse contexto favorece a emergência de um Plano de Cultura Institucional da UFSJ, que 
propõe tornar-se um instrumento valioso para novas políticas culturais, associadas a um ideário de cidadania 
plena e participativa, fazendo cumprir esse importante papel da universidade pública brasileira que o MCU 
soube favorecer.

A centralidade da cultura também se expandiu para as outras cidades onde a UFSJ criou campi 
avançados nos últimos seis anos, em Divinópolis, Ouro Branco e Sete Lagoas, ainda que nessas unidades não 



haja cursos nas áreas de arte e cultura. O Inverno Cultural, maior programa de extensão cultural da UFSJ, 
realizado desde a fundação da instituição em 2013, expandiu-se para essas cidades, estabelecendo as bases 
para a construção de uma política cultural  também nas áreas de abrangência dos Campus Centro Oeste, 
Campus Alto Paraopeba e Campus Sete Lagoas, aproximando-se das Secretarias Municipais de Cultura e 
contribuindo no desenvolvimento de uma agenda cultural comprometida com as comunidades. 

A partir desse contexto que privilegia a cultura em suas diferentes dimensões, este Plano de Cultura 
Institucional  da  UFSJ,  mesmo  tendo  sido  elaborado  por  indução  do  referido  edital  e  ainda  demandar 
aperfeiçoamento, auxilia sobremaneira a compreensão interna da questão cultural. O Plano servirá de legado 
para  a  instituição  e  para  os  gestores  nacionais,  permitindo  um  mapeamento  mais  abrangente  e  um 
planejamento mais criterioso quanto ao que a UFSJ já realiza cotidianamente em termos desses oito eixos, 
bem como as  ações  que ela  almeja  realizar  se  novos aportes  financeiros  forem viabilizados.  Com este 
instrumento, a própria UFSJ, as comunidades, o MEC e o MinC, passam a conhecer o que a instituição faz e 
as redes que são possíveis construir de posse desse conhecimento.
Resumo da Proposta:

Este documento constitui o Plano de Cultura Institucional da UFSJ (PCI), que tem o objetivo de 
estabelecer um planejamento de dois anos para as ações culturais a serem realizadas pela instituição e seus 
parceiros, elaborado para concorrer a apoio financeiro através do Edital  Mais Cultura nas Universidades 
(MEC e MinC). O referido Edital estruturou a submissão de propostas a partir de oito eixos, sendo esses 
subdivididos em linhas temáticas, que perpassam uma miríade de aspectos nos campos da arte,  cultura, 
educação, tecnologia, direitos humanos e inovação. Este Plano, pela natureza diversificada das propostas que 
o constituem, que partem de diferentes unidades e diferentes áreas do conhecimento da UFSJ, foi organizado 
em 14 Ações, as quais em conjunto percorrem, em diferentes graus, os oito eixos divisados pelo Edital, 
confirmando a centralidade do papel da cultura na instituição desde sua gênese, bem como a complexidade 
das relações sociais que estabelece nas comunidades onde atua.

As Ações propostas no Plano são: 1) Circuito Centro Cultural da UFSJ x Corredor Cultural Sudeste; 
2)  Orquestra  e  Coral  da  UFSJ;  3)  Centro  de  Referência  da  Cultura  Popular  Max  Justo  Guedes;  4) 
Parque Chacrinha; 5) Programa de Incubadora de Projetos e Ações em Economia Criativa; 6) Casa Aberta: 
Centro Internacional de Criação e Circulação Teatral; 7) Experimentoteca das Ciências e Matemática; 8) Um 
jogo sério  para  registro  e  difusão  da  cultura  regional  sobre  receitas  e  práticas  culinárias;  9)  Programa 
CiberEducação; 10): Projeto Arte na Praça; 11) Projeto Tertúlia: ciência, arte e cultura; 12) Inverno Cultural 
UFSJ;  13)  Projetos  e  programas  culturais  consolidados  na  UFSJ;  14)  Eventos  institucionais,  eventos 
esporádicos e eventos parceiros. Dessas 14 Ações, as onze primeiras estão estruturadas para concorrerem ao 
apoio financeiro do Edital. As demais Ações, de 12 a 14, já fazem parte das políticas culturais da UFSJ e 
estão consolidadas na instituição, ou são esporádicas, possuindo suas próprias fontes de financiamento, e por 
isso figuram neste Plano de forma mais sintética e ilustrativa, não recebendo o detalhamento das demais 
Ações.

O PCI está organizado em diversos campos, que respondem às exigências do referido Edital, em seu 
Anexo I,  sendo que toda sua  estrutura  está  vinculada às  ações  listadas  acima, na ordem em que estão 
numeradas, cada qual com um/a coordenador/a, sua equipe, suas parcerias (quando for o caso), sua dinâmica 
de trabalho, seus próprios objetivos,  metas,  referenciais teóricos e metodológicos. A própria tradição da 
UFSJ de atuação protagônica nos campos da arte e cultura tem sido e será o elo intermediador dessas Ações, 
que não surgiram no vácuo, mas sim em resposta à latência das temáticas na vida institucional. E mesmo que 
sejam regidas por lógicas próprias, de acordo com cada coletivo implicado nas Ações, todas contribuem  para 
o cumprimento da missão de uma universidade pública, plural, cidadã e engajada na dinâmica social.  Assim 
sendo, esse grupo de Ações sistematizadas neste documento constitui o corpo do PCI da UFSJ.
Justificativa:

Este Plano de Cultura Institucional da Universidade Federal de São João del-Rei busca sistematizar e 
planejar, física e orçamentariamente, grande parte das atividades, projetos e programas culturais a serem 
realizados pela instituição no período de 24 meses. A UFSJ é uma universidade multicampi, com cursos em 4 
diferentes regiões de Minas Gerais,  e tem a tarefa de desenhar um Plano de Cultura que compreenda a 
dinâmica  e  as  diferenças  de cada território,  dentro  e  fora  da  universidade,  o  que  torna  a  tarefa  muito 
desafiadora. E para se discutir a questão da cultura na UFSJ, é necessário entendê-la dentro da esfera da 
extensão, que está enraizada na própria construção da instituição, que nasceu do encontro de diferentes 
vocações,  tendo  a  filosofia,  ciências  humanas,  ciências  sociais  aplicadas  e  letras,  de  um  lado,  e  as 
engenharias e ciências exatas e naturais, de outro. 

Desde muito cedo na UFSJ, a extensão tem sido um vetor fundamental, uma vez que a integração 
espacial e cultural com a cidade e a região onde nasceu fizeram emergir um senso de universidade como 



patrimônio coletivo, expandindo o conceito de comunidade acadêmica. Ao longo da história de crescimento 
da instituição, e mais recentemente com a abertura das unidades educacionais em Divinópolis, Ouro Branco 
e Sete Lagoas, a extensão tem se colocado como fator fundamental de consolidação da UFSJ, tendo seu 
escopo de atuação expandido consideravelmente em áreas como Ciências Exatas e da Terra, Artes, Saúde, 
Engenharias e Ciências Agrárias. Todas essas áreas muito fundamentadas em práticas relacionadas com a 
dinâmica social, sendo a extensão um elemento crucial para a formação discente e para o desenvolvimento e 
cidadania. A cultura, por exemplo, uma das áreas temáticas da extensão universitária, tem se tornado um 
importante  elo  entre  as  diferentes  áreas  do  conhecimento.  Nesse  contexto,  a  extensão  universitária  se 
consolida politicamente no país e na UFSJ, na medida em que suas pautas organizadas concernem a questões 
estratégicas para a nação e para a própria universidade brasileira, e passa a atuar como parte da solução de 
problemas sociais.

Quanto às condições de execução de projetos e programas, as atividades de extensão desenvolvidas 
na  UFSJ recebem incentivo  através  do  Programa  Institucional  de Bolsas de  Extensão  (PIBEX),  o  qual 
distribuiu mais de 200 bolsas em 2014, e do Fundo de Extensão, que apoia a realização dos projetos, com 
financiamento  para  transporte,  concessão  de  diárias,  aquisição  de  materiais,  serviços  gráficos  e  apoio 
logístico. Acerca desse formato, comparativamente a outras instituições, a UFSJ se destaca por ter criado um 
fundo de natureza extensionista, conquista rara e exemplar no contexto do FORPROEX. A meta para os 
próximos anos é de um crescimento progressivo no número de bolsas e nos recursos do fundo de extensão, 
através da indução de projetos em áreas prioritárias ainda pouco desenvolvidas na instituição.

Nesse contexto, este Plano de Cultura Institucional demonstra o engajamento da UFSJ com os oito 
eixos em que o Edital Mais Cultura nas Universidades se organiza. E o Plano passa a ter um fim em si 
mesmo, tornando-se instrumento de gestão no que tange às políticas culturais da UFSJ e dos parceiros que 
arrola. Ou seja, esse processo de elaboração tem sido uma importante experiência para a universidade, na 
medida em que cria melhores condições de autoconhecimento e avaliação. Além disso, ao acessar os oito 
eixos induzidos pelo edital, a proposta em tela realiza um movimento muito caro à extensão universitária, 
que  é  demonstrar  a  sinergia  entre  diferentes  setores  e  atividades  da  sociedade,  tratando  de  questões 
interdisciplinares e interprofissionais que contribuem para o desenvolvimento social em diversas áreas para 
além  da  cultura,  as  quais,  coincidentemente,  somam  oito  (Comunicação,  Cultura,  Educação,  Direitos 
Humanos e Justiça, Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia e Produção, Trabalho), todas elas, de uma forma ou 
outra,  permeadas  pelas  ações  inventariadas  neste  Plano  de  Cultura.  Isso  quer  dizer  que  este  PCI  está 
estruturado para abarcar todos os oito eixos temáticos do edital a que responde, não por falta de foco ou 
planejamento, mas,  pelo contrário, porque já realiza  atividades dentro desses  eixos e tem a intenção de 
perenidade, no momento em que passa a ser apropriado pela instituição.

No que segue, serão detalhadas as Ações, as quais agrupam eventos, projetos e programas que 
constituem este Plano de Cultura, bem como a sua inserção em cada eixo temático e sua relevância. As 
Ações de 1 a 11 abarcam as atividades para as quais pleiteiam-se recursos através do MCU. As Ações 12, 13 
e 14 serão apresentadas de maneira menos detalhada neste Plano por imperativo de enfoque e de síntese, e 
congregam ações culturais que já estão consolidadas na UFSJ e que possuem outras fontes de financiamento, 
não concorrendo a fomento pelo MCU.
Ação 1: Circuito Centro Cultural UFSJ x Corredor Cultural Sudeste

Vinculada prioritariamente ao eixo 5), de Produção e Difusão das Artes e Linguagens, tangenciando 
diferentes linhas temáticas dentro desse eixo, o Centro Cultural UFSJ agrega diversas atividades artísticas, 
culturais e educacionais de São João del-Rei e região. Dentre as atividades realizadas pelo Centro Cultural, 
merecem destaque os concursos de presépios e poesias; o edital de ocupação de duas galerias (Principal e 
Escada),  cada  qual  com  cerca  de  oito  exposições  ao  ano;  visitas  guiadas  às  galerias  e  ao  Memorial 
Koellreutter; projeto Segunda no Solar, com sessões de filmes e debates; projeto Terça no Solar, com recitais 
de música erudita e popular na Galeria Principal; lançamentos de livros e saraus; empréstimo da Sala de 
Multimídia para grupos culturais, artísticos, associações comunitárias, movimentos sociais e órgãos públicos, 
para a realização de reuniões, mini-cursos e oficinas de utilidade pública. Mais uma atribuição do Centro 
Cultural UFSJ, que é vinculado ao Setor de Projetos Artísticos e Culturais, é apoiar na estruturação dos 
espaços de exposição e orientar as atividades artísticas nos três campi da UFSJ fora de São João del-Rei, o 
Campus Centro Oeste (Divinópolis), o Campus Alto Paraopeba (Ouro Branco) e o Campus Sete Lagoas 
(Sete Lagoas).

Uma nova atividade que o Centro Cultural UFSJ irá encampar e desenvolver no biênio 2015 e 2016 
será o Corredor Cultural Sudeste, que promove a circulação de atividades culturais e artísticas desenvolvidas 
por instituições públicas de ensino superior da região sudeste, filiadas a esse projeto e organizadas dentro da 
Coordenação de Cultura do FORPROEX-Sudeste:



O Projeto Corredor Cultural tem como objetivo principal a ampliação da oferta de programação cultural das 
universidades, o fomento e intercâmbio artístico de produtos culturais de estudantes e grupos universitários, a 
promoção de ações de mediação cultural entre universidade e sociedade, o acesso à arte e à cultura a todos por 
meio da diversificação e difusão de atividades nas instituições públicas de ensino superior na região sudeste. 
(C.C.FORPROEX-SUDESTE)

Dentro da lógica da linha temática d), para corredores artísticos, na qual o Corredor Cultural Sudeste se 
insere perfeitamente, o Circuito a ser estabelecido com o Centro Cultural UFSJ pretende gerar uma dinâmica 
que atenda as regiões das quatro cidades onde a UFSJ está presente. Será aberto um edital de participação 
para selecionar quatro atividades por semestre, duas para espetáculos de música ou teatro, duas para mostras 
de artes visuais, sendo que metade será para propostas internas da UFSJ, e metade para propostas externas, 
que sejam vinculadas ao Corredor Cultural Sudeste. A metade das atividades selecionadas da comunidade 
interna da UFSJ deverá estar articulada com a comunidade externa, através de projetos extensionistas já 
existentes  em  arte  e  cultura.  Tais  atividades  circularão  entre  as  quatro  cidades  onde  a  UFSJ  atua, 
possibilitando uma coesão e uma integração maior entre esses espaços, com uma logística de produção mais 
sustentável  e  equilibrada.  O  calendário  dessas  atividades  será  estabelecido  em  consonância  com  a 
programação do Centro Cultural UFSJ, ente que irá coordenar o Circuito Centro Cultural UFSJ x Corredor 
Cultural Sudeste, pois tem a capacidade técnica e material para tal. Além do edital, diversas outras atividades 
que não demandarem recursos, principalmente de intercâmbio audiovisual, serão incentivadas pelo Circuito.
Ação 2:  Orquestra e Coral da UFSJ

A partir  das  premissas  dos  eixos  4)  e  7),  de  Diversidade  Artística-Cultural  e  Arte  e  Cultura: 
Formação,  Pesquisa,  Extensão  e  Inovação,  respectivamente,  esta  ação  busca  garantir  as  condições 
necessárias para que a Orquestra e o Coral do Departamento de Música da UFSJ (DMUSI) possam colocar 
em prática ações de difusão do repertório musical sinfônico e histórico, como estratégia no processo de 
resgate, preservação e difusão da memória musical do Campo das Vertentes, área de influência da UFSJ. 
Pretende também, em conjunto com outras ações do DMUSI, fortalecer a prática musical  tradicional da 
região, com atividades ligadas à pesquisa, ensino e extensão.

Quanto  ao  eixo  de  Diversidade  Artística-Cultural,  as  ações  da  Orquestra  e  do  Coral  UFSJ 
contemplam o  item de  “formação,  gestão,  sistematização,  difusão  e/ou fruição  cultural,  com ênfase  no 
reconhecimento, fortalecimento e garantia de direitos culturais, com respeito e valorização das identidades da 
diversidade cultural  brasileira,  suas formas de organização e suas instituições” (MCU). Um dos grandes 
desafios  para  a  música  na  região  das  Vertentes  é  ter  resgatados  acervos  de  composições  das  inúmeras 
agremiações musicais, algumas tricentenárias, cuja a própria existência é desconhecida para a maioria da 
população. E o DMUSI tem encaminhado diversas ações nesse sentido, principalmente de pesquisa e ensino. 
A Ação  proposta  procura  abarcar  uma  lacuna  da  prática  musical,  articulada  com  um  mecanismo  de 
manutenção de orquestras e grupos musicais tradicionais da região. Considerando Arte e Cultura: Formação, 
Pesquisa, Extensão e Inovação, a ação em tela permeia todo o eixo, pois o processo de formação implícito 
nas atividades de orquestra e coral advém de um conhecimento construído em pesquisas e em projetos de 
extensão que possuem uma articulação intensa com as agremiações musicais da região. Um dos grandes 
desafios dessa proposta é também formar quadros permanentes para as orquestras e corais da região, pois 
muitos grupos têm sua sobrevivência ameaçada por dificuldade de formação de novos quadros, uma vez que 
não há recursos para investirem nesse processo.
 Ademais, a história musical de São João del-Rei concentra grande quantidade de obras musicais, 
produzidas por dezenas de compositores, com uma diversidade de gêneros que passa pela música sacra, de 
concerto e de teatro. Dentre os principais nomes estão o de João Cavalcante, Geraldo Barbosa, Fernando 
Jouteux, Adhemar Campos Filho e Padre José Maria Xavier. Infelizmente, tal produção é desconhecida do 
grande  público  e,  para   reverter  esta  realidade,  é  necessária  a  atuação  de  uma orquestra  devidamente 
constituída e preparada tecnicamente. Com uma orquestra no DMUSI,  formada por alunos e organizada 
como disciplina obrigatória, a UFSJ apresenta as condições iniciais para protagonizar, institucionalmente, 
esta tarefa, bastando que haja o investimento no preenchimento das lacunas instrumentais na atual formação 
do grupo. Em relação ao canto coral, também é fundamental para a Universidade a manutenção de grandes 
grupos estáveis. É o que se depreende da existência de grupos como o Coro de Câmara da UFMG, Madrigal 
da UFBA, da UFRN, por exemplo, que são mantidos por suas respectivas instituições, merecendo verbas de 
manutenção, bolsas e outros apoios. Além de serem vitrines para suas instituições, permitem a realização de 
um sem número de ações culturais, educativas, sociais e filantrópicas. A promoção de uma Orquestra e Coral 
na UFSJ, assim como propostos, reveste-se de importância ainda maior por oferecer a oportunidade de se 
realizar esse conjunto de ações a partir da execução de um repertório de grande valor estético e histórico, 
ainda desconhecido, encontrado nos acervos das instituições musicais bicentenárias da região. Trata-se de um 
patrimônio que precisa ser pesquisado de forma sistemática e o qual a UFSJ tem o dever de promover. A 



praticidade e agilidade desses tipos de grupo possibilita a construção de eventos variados, como feiras de 
cultura,  concertos temáticos  e  didáticos,  solenidades,  nas  diversas  cidades  sob influência  da  UFSJ.  Sua 
conexão com a pesquisa, o ensino e a extensão cumpre com os princípios norteadores das IFES, o que 
possibilitará maior conexão com a comunidade, com os saberes locais e fomentará novas publicações de 
artigos científicos.
Ação 3: Centro de Referência da Cultura Popular Max Justo Guedes

Tangenciando  os  eixos  4)  e  7),  de  Diversidade  Artística-Cultural  e  Arte  e  Cultura:  Formação, 
Pesquisa, Extensão e Inovação, respectivamente, porém mais densamente vinculado ao eixo 8, de Memória, 
Museus e Patrimônio Artístico-Cultural,  a ação do Centro de Referência da Cultura Popular  Max Justo 
Guedes (CRCPMJG) propõe dar continuidade à implantação desse Centro, que se organiza através de dois 
pontos de Memória,  o  Museu de Vivências  e o Museu do Barro.  Suas atividades,  das quais  participam 
inúmeras instituições parceiras,  deverão se dividir em dois grandes grupos em 2015 e 2016: o primeiro 
grupo, relacionado ao Museu de Vivências visa, sobretudo, o entorno do Fortim dos Emboabas, notadamente 
a Serra do Lenheiro e a produção de material para a promoção do turismo histórico, tendo como tema a 
memória dos moradores do bairro. Trata-se de trabalhar a noção de território, identidade e questões ligadas 
às  relações  étnico-raciais.  O  segundo  grupo,  relacionado  ao  Museu  do  Barro,  será  dedicado  a  dar 
continuidade à implantação da escola de Artes e Ofícios, para a qual será utilizado o espaço externo do 
casarão. Esse segundo grupo será centrado na promoção de oficinas ligadas à produção artesanal de panelas 
de barro, adornos cerâmicos, aulas de desenho, modelagem e aquarela, tendo como tema as vivências da 
comunidade, a partir de um diálogo com o Curso de Artes Aplicadas da UFSJ, que tem ênfase em cerâmica e 
é fruto das aspirações artesanais da região.

O local de concentração dessa Ação, na região do entorno do Fortim dos Emboabas (construção 
histórica, doada recentemente para a UFSJ, para fins de criação de um Centro de Referência), é o bairro Alto 
das Mercês, situado nas encostas da Serra do Lenheiro, em uma posição privilegiada em relação ao centro 
histórico de São João del-Rei. Sua origem se confunde com a da cidade – aí estavam localizadas as jazidas 
de ouro que atraíram os mineradores em fins do século XVII e impulsionaram a economia local até fins do 
século XVIII. A maioria da população do bairro descende dos escravos que atuaram na serra. Por isso, ainda 
é forte no bairro a memória do período de extração de ouro e da escravidão, destacando-se ainda a presença 
das betas (que compõe o traçado extraordinário do bairro, todo feito de pedras e precipícios) e o fato de a 
maioria  de seus habitantes  serem afrodescendentes,  como revelam os dados do Censo 2010. Porém, na 
ocasião do tombamento do conjunto arquitetônico de São João del-Rei pelo SPHAN em 1938, o caráter 
histórico do Alto das Mercês foi desconsiderado e alijado no processo de preservação. O bairro cresceu de 
forma desordenada e, atualmente, carece de uma infraestrutura mais eficiente, sofrendo com elevadas taxas 
de violência e tráfico de drogas. Trata-se de uma população que vive numa situação de risco social constante, 
sendo que uma parcela significativa do bairro encontra-se abaixo da linha da pobreza, sobrevivendo através 
de programas do Governo, como Bolsa Família. Em virtude deste quadro impõe-se a necessidade não apenas 
de capacitar esse contingente da população são-joanense para o trabalho, mas também de usar a cultura 
própria  do  lugar  como meio  de  inclusão  social,  o  que  também fortalecerá  a  questão  da  identidade  da 
população.  Nesse  sentido,  a  Ação  aqui  proposta  dá  um  importante  passo  e  certamente  terá  grande 
aproximação, em termos de fundamento social, com a próxima Ação a ser apresentada, o Parque Chacrinha.
Ação 4: Parque Chacrinha

Relacionado a todos os oito eixos do Edital Mais Cultura nas Universidades, o Parque Chacrinha é 
um programa interdisciplinar em andamento que envolve bairros com vulnerabilidade social e ambiental em 
São João del-Rei, relacionados à proximidade com voçorocas, além de áreas de relevância de preservação 
cultural  e  ambiental.  Procura  integrar  ações  diversas  em  sua  área  de  abrangência  que  articulem  tais 
comunidades e  as  atividades de ensino,  pesquisa  e  extensão da UFSJ,  tendo como ponto de partida os 
conflitos de uso e gestão do Centro Comunitário do Bairro São Dimas, construído em parceria com a UFSJ. 
Essa  proposta  objetiva  fortalecer  e  articular  as  ações  dos  parceiros  envolvidos  (das  comunidades  e  da 
Universidade)  por meio de atividades de valorização da história,  dos saberes locais e das  manifestações 
culturais existentes, integrado a atividades de promoção da sustentabilidade, forma de ampliar a noção de 
patrimônio cultural,  até  então  restrita  ao centro  da cidade.  Isso se dará  por  meio de atividades com as 
associações de moradores no ambiente em que estão inseridos, em suas expressões culturais, no intuito de 
fortalecer ainda mais a ligação destes com seus bairros e com a cidade.

Assim configurado e em fase de consolidação, o Parque Chacrinha se insere em um território urbano 
de grande sensibilidade, entre três diferentes bairros de interseção com os campi Dom Bosco e CTAN, que 
demandam  ações  criteriosas  para  tornarem  o  Centro  Comunitário  um  espaço  de  convergência  e 
desenvolvimento cultural e social, contribuindo para mitigar os conflitos historicamente nutridos entre essas 



comunidades adjacentes.  O seu foco principal  incide sobre as  comunidades inseridas  nas  duas encostas 
formadas pela confluência das bacias dos rios Lenheiro e São Francisco Xavier, tais como os bairros Senhor 
dos Montes, São Geraldo e, principalmente, o São Dimas. Pela abrangência da proposta e envolvimento dos 
parceiros,  o  Parque Chacrinha  atinge  diversas  faixas  etárias  por  meio  das  instituições  locais,  como os 
membros da Pastoral da Juventude, Associação de Moradores e grupos culturais (de Congado, Hip Hop), 
entre outros, com potencial de ampliação para outros grupos comunitários da cidade e demais cidades da 
região do Campo das Vertentes.

A área  envolvida  no  Parque  Chacrinha,  caracterizada  como  área  de  vulnerabilidade  social  e 
ambiental, faz parte da história da urbanização de São João del-Rei e é marcada principalmente pela  falta de 
saneamento básico e pela presença de voçorocas, sendo que uma delas, a do bairro São Dimas, coloca em 
risco as edificações do entorno, inclusive de edifícios da própria UFSJ. Por isso, e no âmbito de atividades de 
extensão da instituição, em 2011 foi  construído um centro comunitário no bairro. No entanto,  em parte 
devido à forma fragmentada e intermitente de tal interação, este centro foi se tornando obsoleto, até tornar-se 
local  de conflitos  sociais  violentos.  Recentemente,  essa  situação mostrou-se  mais  crítica,  pois  o  bairro 
encontra-se no caminho do eixo de expansão urbana da cidade, principalmente em função dos loteamentos 
surgidos sob influência da dinâmica de financeirização do urbano em escala global. O reflexo local é o risco 
de expulsão da população devido à possível gentrificação (troca de população devido ao aumento dos valores 
imobiliários) e pelo aumento dos riscos ambientais em função de uma forma inadequada de urbanização que 
leva ao avanço das voçorocas.  Mostra-se assim, um objeto que exige da UFSJ uma atuação integrada e 
continuada, que já conta com o empenho de discentes e docentes, em atividades de reforço escolar, mutirão 
de plantio de mudas, eventos culturais, entre outros, iniciando-se um processo de aproximação e confiança 
com os moradores, que hoje se reúnem na proposta do Parque Chacrinha.
Ação 5:  Programa de Incubadora de Projetos e Ações em Economia Criativa

Relacionado  aos  eixos  3),  de  Arte  e  Cultura  Digitais,  5)  de  Produção  e  Difusão  das  Artes  e 
Linguagens, 6) de Economia Criativa,  Empreendedorismo Artístico e Inovação Cultural,  e 7), de Arte e 
Cultura: Formação, Pesquisa, Extensão e Inovação, a Ação em tela tem mais engajamento com o eixo 6), 
pois  é  o  pano  de  fundo  para  todas  as  atividades.  O  Programa de  Incubadora  de Projetos  e  Ações  em 
Economia Criativa tem sido construído durante um processo de amadurecimento nos últimos dois anos, a 
partir do surgimento da parceria entre o Coletivo Cultural Forno Harmônico e a UFSJ, através de vários 
atores e diferentes ações de extensão, de empoderamento de gestores culturais e artistas na profissionalização 
de seus processos produtivos, disseminando a utilização de redes colaborativas e implantando metodologias 
inovadoras nos sistemas de gestão cultural.

A matéria-prima dessa proposta é criatividade e código-fonte, e por isso, segundo a concepção do 
Forno Harmônico, quanto mais se “explora”, mais matéria-prima é gerada. E a região de São João del-Rei 
tem um enorme potencial criativo ainda pouco ou nada transformado em inteligência criativa e em impactos 
positivos no desenvolvimento cultural, social, econômico, ambiental ou político. É preciso investimento em 
pesquisa,  capacitação  e  construção  de  marcos  legais  para  a  criação  de  ambiente  propício  ao 
empreendedorismo e a inovação. O potencial dessa economia na geração de emprego e renda através de 
empreendimentos sustentáveis e não-poluentes é uma solução que este programa busca apresentar para a 
cidade e seus distritos.

Assim posta, a proposta é multifacetária e preconiza diversos movimentos, como a implantação de 
um laboratório de pesquisa e incubadora de projetos culturais  e artísticos;  a realização de uma Semana 
Experimental Mineira de Empreendedorismo, Inovação e Artes; a promoção de eventos de capacitação e 
formação de agentes  culturais  e  promoção e  difusão da Economia Criativa;  o  desenvolvimento de uma 
cartografia digital e dados abertos do mapeamento de agentes e equipamentos culturais da cidade e distritos; 
o  desenvolvimento  de  aplicativo para o mapeamento colaborativo;  a  formação em economia criativa, 
solidária; o uso de software livre, comunicação e compartilhamento do conhecimento; e a disseminação de 
práticas inovadoras  em  arte  e  cultura  para  implementação  de  políticas  públicas  e  fomento  ao 
empreendedorismo criativo. Um importante atributo dessa ação é a sua capacidade multiplicadora, uma vez 
que nasce a partir de redes já semiestruturadas, e que serão fortalecidas na medida em que forem acionadas. 
E a própria metodologia adotada por essa Ação é de natureza multiplicadora, com um significativo legado de 
formação e de estruturação de um aspecto central da vida social, sendo a sua aproximação com a UFSJ um 
movimento natural e desejável.
Ação 6: Casa Aberta: Centro Internacional de Criação e Circulação Teatral

Vinculado ao eixo 5), de Produção e Difusão das Artes e Linguagens, mais especificamente às linhas 
temáticas  b),  de  incentivo  ao  aperfeiçoamento  do  artista  por  meio  de  intercâmbios  artísticos  com 
pesquisadores nacionais e internacionais, e c), de residências artísticas interinstitucionais, o Programa Casa 



Aberta:  Centro  Internacional  de Criação e  Circulação  Teatral,  tem como objetivo facilitar  e  ampliar  as 
relações artísticas  entre a comunidade acadêmica (professores,  técnicos e alunos do Curso de Teatro da 
UFSJ) e a comunidade artística. No intuito de trazer outros saberes para dentro da universidade, o programa 
se ocupa da criação de oportunidades de encontro entre artistas nacionais e internacionais, vinculados ou não 
a espaços de ensino formal, com a comunidade acadêmica.

A segunda edição do Casa Aberta, planejada para o biênio 2015 e 2016, tem como tema central o 
Teatro Musical,  e irá contemplar  uma ampla gama de atividades interdisciplinares em sua programação, 
como mesas de debate, palestras e oficinas, além da formação de um núcleo permanente de criação cênica 
voltada à construção de shows e de espetáculos teatrais. A viabilização desse espaço de circulação atende a 
um crescimento natural do Curso de Teatro da UFSJ e apoia o processo de fortalecimento das Artes Cênicas 
em toda a região, a qual sempre nutriu uma vocação natural para o teatro.

Parte considerável dos programas de extensão realizados no universo acadêmico procura levar para 
comunidade externa ou até mesmo construir com a comunidade trabalhos que desdobrem em conhecimentos, 
ideias e pesquisas que surgiram dentro das salas de aula, dentro dos grupos de pesquisa, dentro dos desejos e 
projetos  individuais  que  cada  professor  e  estudante  traz.  Muitos  desses  projetos  apresentam qualidade 
comendável,  resultando  em  grandes  transformações  e  benefícios  sociais,  e  devem  ser  cada  vez  mais 
induzidos  e  aplicados  junto  às  comunidades.  No  entanto,  quando  se  fala  em   arte,  e  em  teatro 
especificamente, muitas vezes a ação de extensão pode ocorrer num sentido contrário, de fora para dentro, da 
comunidade para academia, do artista autodidata para o aluno em formação acadêmica. O programa Casa 
Aberta é criado no intuito de ser uma instância que proporciona a vinda desse especialista, desse cidadão 
com notório saber, desse artista, diplomado ou não, vinculado ou não às instituições de ensino formal, para a 
Universidade. É preciso dialogar com o que é feito fora dos nossos muros. É preciso conhecer diferentes 
culturas, diferentes formas de se fazer teatro, de se relacionar com o público para  transformar a formação em 
teatro dentro da academia em um espaço vivo, de troca, de conexão e de expansão dos horizontes, questões 
para as quais a Casa Aberta pretende contribuir.
Ação 7: Experimentoteca das Ciências e Matemática

Adensando um pouco mais na seara da educação, percorrendo os eixos 1), de Educação Básica, 
alinhado nas linhas temáticas b), de Promoção da articulação entre escolas de educação básica, artes, cultura 
e comunidade, por meio de espaços educativos e itinerários formativos e d), de Formação de professores da 
rede pública de ensino; por um lado; e tangenciando o eixo 7), de Arte e Cultura: Formação, Pesquisa, 
Extensão  e  Inovação,  por  outro,  a  Experimentoteca  das Ciências  e  Matemática  busca contribuir  para  a 
ampliação da cultura científica da população em geral, com a implementação de uma experimentoteca de 
ciências e matemática na UFSJ para atender às escolas da região de São João del-Rei.

A Experimentoteca é um laboratório científico que racionaliza a utilização dos materiais, oferecendo 
a alunos e professores, um maior acesso às atividades experimentais. A ideia principal da Experimentoteca é 
subsidiar  o  trabalho  do  professor,  fornecendo  a  ele  recursos  e  conhecimentos  para  que  estimule  o 
envolvimento  dos  alunos  em  práticas  educativas  motivadoras,  baseadas  na  experimentação  científica. 
Utilizando-se material  didático de alta  qualidade,  aliado a estratégias  pedagógicas inovadoras,  espera-se 
contribuir para a promoção da autonomia intelectual, a formação ética e crítica dos alunos. 

O  material  é  disponibilizado na  forma de  kits,  e  engloba,  de  forma eficaz  e  interdisciplinar,  o 
conteúdo  do  currículo  das  Ciências  Naturais  (Ciências,  Física,  Química  e  Biologia)  e  Matemática,  dos 
Ensinos Fundamental e Médio. Os kits contendo os experimentos, especialmente desenvolvidos para serem 
realizados na sala de aula, serão emprestados a professores do ensino básico e a estudantes das licenciaturas 
previamente cadastrados e capacitados para a sua utilização. E o potencial da rede a ser acionada nessa 
proposta envolve alunos e professores do ensino fundamental e médio matriculados em escolas da região do 
Campo das Vertentes, atualmente com cerca de 600 mil habitantes. Considerando apenas a cidade eixo de 
São João del-Rei, são, segundo dados do IBGE, cerca de 15 mil alunos, distribuídos em 60 escolas públicas e 
privadas.

A Experimentoteca das Ciências e Matemática procura contribuir para o ensino de ciências, que é 
geralmente  estruturado com aulas expositivas,  com grande ênfase  na memorização de fórmulas  e  fatos, 
distante do cotidiano e pouco relevante para a formação pessoal e profissional do aluno. As escolas, quando 
dispõem de laboratórios, estes são, em sua grande maioria, mal equipados e obsoletos, com os professores 
fazendo pouco uso desses espaços. A pequena carga horária também dificulta o  desenvolvimento de aulas 
experimentais. Buscando facilitar a realização de atividades práticas diferenciadas, especialmente concebidas 
para auxiliar o professor no desenvolvimento das suas aulas, a  Experimentoteca contará com um acervo 
didático atualizado, diversificado, de fácil manuseio, composto de vídeos, modelos, jogos e experimentos 
que favorecem a contextualização do conhecimento e a mudança na prática pedagógica dos professores, 



promovendo um maior engajamento e aumentando a motivação e a curiosidade pelas ciências por parte dos 
alunos. Além disso, a Experimentoteca atua como centro difusor de novas estratégias educacionais e de 
trocas de experiências, pois fornece um local de encontro e interação entre professores da educação básica, 
estudantes  de  licenciatura  e  pesquisadores  em  ensino  de  ciências.  Discentes  das  licenciaturas  também 
poderão solicitar o empréstimo dos kits para a utilização das  escolas durante o Estágio Supervisionado, para 
as  diversas  atividades  que  envolvem  as  disciplinas  de  Instrumentação  e  Prática  de  Ensino,  e  para 
desenvolverem  atividades  relacionadas  ao  PIBID/CAPES/UFSJ  –  Programa  Institucional  de  Bolsa  de 
Iniciação à Docência.  É através  da parceria com o PIBID que a  Experimentoteca já tem a sua rede de 
atuação, pois passa a integrar a programação que o Programa já desenvolve na rede de ensino.
Ação 8: Um jogo sério para registro e difusão da cultura regional sobre receitas e práticas culinárias

Vinculada ao eixo 3),  de Arte e Cultura Digitais, e percorrendo diferentes linhas temáticas, essa 
proposta  contempla o desenvolvimento de novas tecnologias  para registro e  difusão da cultura  regional 
acerca da alimentação, destacando receitas de pratos típicos bem como práticas culinárias peculiares. Dessa 
forma busca-se, além da preservação das tradições culturais, também a promoção de hábitos mais saudáveis 
de vida. Segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira do Ministério da Saúde (2008), o brasileiro 
está perdendo a habilidade de cozinhar, sendo que isso é essencial para viabilizar uma alimentação saudável. 
Propõe-se a utilização de jogos sérios para dispositivos móveis, ou seja, jogos com propósitos para além do 
entretenimento, como instrumento de educação e difusão cultural. A escolha por esta tecnologia está alinhada 
às novas tendências de interação com novas mídias e consumo de informação, através de dispositivos móveis 
(i.e.  smartphones  e  tablets).  E  a  fluidez e  popularização desses  dispositivos  contribui  para  uma grande 
capacidade de abrangência,  uma vez que os  limites geográficos e  tecnológicos não são obstáculos,  e  a 
própria universidade desenvolve atividades em quatro regiões distintas de Minas Gerais.

Ainda de acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira do Ministério da Saúde, deve-se 
dar preferência para formas de preparação de alimentos em casa que preservem o valor nutricional  dos 
alimentos. Por exemplo, cozinhar os alimentos no vapor ou em pouca água ou óleo são os melhores métodos. 
Entretanto, a falta de habilidade culinária associada à praticidade dos alimentos industrializados, mais caros e 
menos saudáveis, tem levado a uma deterioração da qualidade na alimentação brasileira. A obesidade já é 
considerada uma grave epidemia, causando um impacto geral no atendimento a outras enfermidades. Práticas 
para uma boa alimentação estão se perdendo, bem como a saúde da população, sendo que as populações em 
situação  de  vulnerabilidade  social  sofrem  mais  com  o  problema.  Estudos  mostram que  iniciativas  de 
educação alimentar  e  culinária  com promoção de práticas alimentares  saudáveis  melhoram o status quo 
(ARNAB, 2012; MCGONIGAL, 2011; CASTRO, 2007; SANTOS, 2005). Novas tecnologias de  interesse 
coletivo,  especialmente  jogos  e  aplicativos  para  dispositivos  móveis,  causam  um  impacto  positivo  na 
reversão dessas tendências, e auxiliam na consolidação de hábitos alimentares mais saudáveis, elementos 
cruciais do patrimônio cultural intangível das regiões de atuação da UFSJ.
Ação 9: Programa CiberEducação

Passando para a região de Divinópolis,  onde a UFSJ tem seu Campus Centro Oeste,  totalmente 
dedicado à Área de Saúde, o Programa CiberEducação também tem foco na educação, a partir dos eixos 1), 
de Educação Básica, 2), de Arte, Comunicação, Cultura das Mídias e Audiovisual e 3), de Arte e Cultura 
Digitais.  Essa ação aborda a  relevância  de se  pensar  a educação em uma nova dinâmica,  semelhante  à 
concepção da Experimentoteca, que considere não somente as mudanças que estamos vivenciando, mas a 
necessidade  e  as  possibilidades  do  uso  das  tecnologias  digitais  em  práticas  educativas.  E  isso  sem 
negligenciar a importância dos aspectos epistemológicos sobre o desenvolvimento de propostas de ensino e 
aprendizagem  por  meio  das  tecnologias  digitais  de  informação  e  comunicação  (TDIC),  vinculadas  às 
questões pedagógicas - metodologias, teorias e práticas, processos de mediação, avaliação, etc.

A proposta visa promover oportunidades para a realização de estudos e debates acerca dos aspectos e 
conceitos relacionadas à cultura digital, para o compartilhamento de experiências sobre as possibilidades e 
necessidades de apropriação e utilização das tecnologias digitais de informação e comunicação na educação, 
assim como para o desenvolvimento de recursos e artefatos digitais  voltados para práticas pedagógicas. 
Pretende-se estabelecer e viabilizar o desenvolvimento e a integração de dois projetos: “TDIC e Educação” e 
“ebook interativo e multimídia”, voltados para alunos e professores do Campus Centro Oeste da UFSJ e do 
CEFET/MG-Divinópolis, além de professores do ensino básico das escolas públicas do município.

Analisando a atual configuração da sociedade, é inevitável questionar sobre as relações e  influências 
das tecnologias digitais na educação e no trabalho docente, sobre o posicionamento e as  condições das 
instituições  de ensino e  dos professores  frente  a  esta  conjuntura  sociocultural,  denominada cibercultura 
(LÈVY, 1999; LEMOS e LÉVY, 2010). A apropriação social de dispositivos como tablets, smartphones, 
câmeras  digitais,  assim como  diversos  recursos  e  aplicativos  das  tecnologias  digitais  da  informação  e 



comunicação (TDIC), em especial a partir da WEB 2.0, como os blogs, as wikis e as redes sociais, vem 
influenciando e determinando (re)configurações no âmbito político, social e cultural. Castells (1999) afirma 
que  vivemos  em um mundo  digital,  em que  as  transformações  tecnológicas  estão  se  expandindo  pela 
capacidade de criar interfaces a partir de linguagens digitais. Para esse autor, o desenvolvimento científico e 
tecnológico é elemento determinante do progresso sociotécnico. No contexto atual, essas tecnologias têm 
influenciado especialmente crianças e jovens, o que tem refletido na realidade das escolas e universidades. A 
proliferação  de  estímulos  tecnológicos,  visuais  e  auditivos  e  o  surgimento  constante  de  novidades  de 
informação  e  lazer  –  mesmo  que  fragmentadas  –  trouxeram  uma  nova  realidade.  Nesse  sentido,  é 
fundamental que as instituições educacionais e os profissionais da educação compreendam as transformações 
que vivenciamos com a reconfiguração na esfera comunicacional, e percebam a irreversível necessidade de 
uma educação inserida nessa dinâmica de forma crítica, criativa e reflexiva.

E para além dessa perspectiva, ao encampar esse desafio, o programa CiberEducação promove uma 
aproximação maior entre a UFSJ e a comunidade de Divinópolis, uma vez que o campus foi criado há apenas 
sete anos e tem sua atuação científica restrita ao campo da Saúde. Dessa forma, outras frentes de mediação se 
abrem, tendo a cultura como pano de fundo, perspectiva já iniciada por ações do Inverno Cultural UFSJ na 
região e que será apresentada mais adiante.
Ação 10: Projeto Arte na Praça

Na mesma perspectiva de estreitamento das relações da UFSJ com a comunidade de Divinópolis, o 
Arte na Praça é um Projeto-Piloto de Extensão vinculado ao eixo 4), de Diversidade Artística-Cultural e Arte 
e Cultura: Formação, Pesquisa, Extensão e Inovação, que busca promover atividades artísticas e culturais em 
ambientes públicos do município, com periodicidade mensal, exclusivamente com apresentações de Artistas 
de Rua, procedentes de grandes centros urbanos e também do próprio município, selecionados pela equipe 
organizadora. Pela própria natureza do trabalho dos Artistas de Rua, as questões de estrutura e logística são 
minimizadas, sendo o contato humano o principal elemento da atividade. Além das apresentações artísticas, 
que serão distribuídas ao longo de 12 meses, haverá um espaço bimestral para promoção do diálogo sobre 
temas relacionados à cidadania, temática na qual será baseada a programação.

Uma das funções da universidade moderna, além da produção do conhecimento, é mediar as relações 
entre arte, cultura e sociedade. A universidade tem um grande compromisso de transformação da sociedade, 
com a construção e disseminação do saber e democratização de valores culturais pautados em princípios 
éticos. Dentro dessa perspectiva, a Arte na Rua (Arte Urbana ou Street Art) desempenha papel fundamental 
na  democratização  da  cultura,  uma  vez  que  tem a  capacidade  de  atingir  todos  os  públicos  de  forma 
indiscriminada. De uma maneira geral, o artista tem uma responsabilidade social  muito além daquela de 
propiciar diversão, mas também de despertar em seus expectadores a vontade de pensar e de questionar. 
Nesse  sentido  são  oportunos  projetos  de  extensão  que  visem à  mobilização  social  e  cultural  tanto  da 
comunidade  acadêmica  quanto  também da  população  em geral,  buscando  uma  maior  integração  entre 
universidade,  arte  e  sociedade,  sendo o  movimento de arte  na rua uma boa maneira  de  se  buscar  essa 
integração.
Ação 11: Projeto Tertúlia: ciência, arte e cultura

Movimento  análogo  àquele  proposto  na  Ação  10  acima,  outra  ação  voltada  para  a  região  de 
Divinópolis, e também calcada no eixo 4), de Diversidade Artística-Cultural e Arte e Cultura: Formação, 
Pesquisa, Extensão e Inovação, o Projeto Tertúlia: ciência, arte e cultura visa promover maior envolvimento 
e interação entre alunos, técnicos, professores e colaboradores do Campus Centro Oeste da UFSJ, assim 
como ampliar o diálogo entre a comunidade acadêmica e a população do município, em um período de 12 
meses. O principal objetivo é contribuir com o processo de ampliação ao acesso à diversidade cultural, assim 
como a  construção  do  conhecimento dos  envolvidos  de forma crítica,  criativa  e  reflexiva  por  meio  de 
atividades científicas, artísticas e culturais. As atividades serão elaboradas e desenvolvidas por grupos de 
alunos dos cursos de graduação do CCO (Bioquímica, Enfermagem, Farmácia e Medicina), sob a orientação 
do professor coordenador e dos professores colaboradores por meio de encontros presenciais e virtuais. O 
projeto terá natureza itinerante e será realizado tanto nos espaços e dependências da UFSJ como em outras 
instituições de ensino do município, assim como em diversos espaços públicos da cidade (praças, auditórios, 
quadras, parques, etc.). As atividades deverão ser organizadas dentro de três subprojetos, cobrindo as áreas 
da literatura, cinema e música: “Literatura Dialógica”; “Cine-Saúde” e “Música e Prosa”.

Através dessa iniciativa, a Universidade pode se apresentar como espaço oportuno para vivências de 
práticas  sociais,  artísticas  e  culturais,  contribuindo  na  construção/consolidação  de  uma  sociedade 
democrática e participativa, com acesso mais amplo à informação e à cultura de forma crítica e reflexiva. As 
atividades acadêmicas, científicas e culturais aqui propostas, além de promoverem uma maior interação entre 
os membros da Universidade e com a população do município, visam estimular a aprendizagem ativa dos 



participantes,  contribuir  com a  autonomia  dos  envolvidos  e  com o  desenvolvimento  da  capacidade  de 
produção do conhecimento, possibilitando o convívio significativo com diferentes formas de 'ler' o mundo, 
fortalecendo a responsabilidade social, e transformando o processo educacional em uma prática reflexiva, 
integradora e mobilizadora. A Ação em tela pode exercer caráter educativo e cultural, além de estreitar laços 
entre a população de Divinópolis e a comunidade acadêmica CCO-UFSJ. As atividades serão voltadas para o 
aprimoramento  de  conhecimentos  sobre  temáticas  variadas  que  articulam  ciência,  arte  e  cultura, 
proporcionando espaços de discussão que envolvam a universidade e a sociedade, no intuito de  consolidar 
processos de reflexão crítica e sistematizada sobre a contemporaneidade. Há também no horizonte dessa 
Ação, a capacidade de articulação com outras, como o Projeto Arte na Praça ou o Inverno Cultural UFSJ.

No que segue, serão apresentadas, de maneira sintética, as Ações 12, 13 e 14, já consolidadas na 
UFSJ, assim como alguns eventos esporádicos e outros eventos realizados por parceiros, que permeiam a 
agenda  cultural  da  instituição  e  já  possuem  fontes  de  financiamento,  para  que  o  Plano  de  Cultura 
Institucional reflita o que a universidade já construiu e vem realizando ao longo de sua história, a despeito do 
MCU. Dessa forma, na medida em que o Plano for sendo desenvolvido, aperfeiçoado e apropriado por todos, 
a comunidade terá uma maior clareza do verdadeiro impacto de sua política cultural na vida das regiões das 
quatro cidades onde a UFSJ atua.
Ação 12: Inverno Cultural UFSJ

Vinculado naturalmente ao eixo 5), de Produção e Difusão das Artes e Linguagens, mas perpassando 
todos os demais eixos programáticos, o Inverno Cultural UFSJ, festival de artes integradas e maior programa 
de  extensão  da  instituição,  tem  a  mesma  idade  da  UFSJ,  tendo  realizado  27  edições  em  27  anos  de 
universidade. É um programa que tem valorizado sistematicamente a produção cultural e artística de uma 
região cujas vocações tricentenárias são latentes, desenvolvendo potencialidades e apoiando iniciativas para 
a capacitação e aprimoramento técnico das comunidades em diversas áreas de interesse. Agora o festival 
passa por uma reconfiguração em seu formato, expandindo suas ações para todas as regiões onde a UFSJ 
possui  unidades  educacionais,  ao mesmo tempo em que se  aproxima mais  da  dinâmica  dos  projetos  e 
programas  de  extensão  já  desenvolvidos  na  instituição.  O  Inverno  Cultural  representa  também,  nessa 
configuração,  mais  uma interface de internacionalização  da UFSJ,  na medida  em que intensifica o seu 
diálogo com outras instituições ao redor do mundo, buscando o intercâmbio de práticas culturais e artísticas 
sustentáveis, engajadas em processos de fortalecimento da cidadania mundial.

A 27ª edição do festival foi realizada simultaneamente em 10 cidades mineiras, situadas em quatro 
diferentes regiões onde a UFSJ tem seus campi. O Inverno Cultural representa a própria expansão da UFSJ e 
encontra, nos municípios das regiões de São João del-Rei, Divinópolis, Ouro Branco e Sete Lagoas, valiosas 
parcerias municipais, que através da co-realização do evento passam a se articular em outras áreas com a 
universidade, proporcionando uma relação de colaboração muito desejável entre os entes do poder público. 
Em termos de políticas culturais, o conhecimento construído pelo Inverno Cultural tem se tornado importante 
capital  para  o  empoderamento  das  secretarias  de  cultura  de  governo  desses  municípios  parceiros,  pois 
herdam um legado de gestão cultural que visa à formação e capacitação para a arte e cultura, ao mesmo 
tempo em que oferecem os aparelhos municipais de cultura e equipes técnicas de grande capacidade e com 
grande envolvimento com a UFSJ.

Em 2014, ao todo, 10 municípios e diversos distritos receberam atividades do 27º Inverno Cultural 
UFSJ, abrangendo uma extensa área em Minas Gerais. Mais de 100 bolsas de monitoria foram oferecidas aos 
alunos da UFSJ para colaborarem com a realização do evento, além de cerca de 650 contratações diretas e 
numerosas contratações indiretas. Em todas as cidades houve diversos Eventos Associados, além do Roteiro 
Gastronômico-Cultural em São João del-Rei, com estabelecimentos credenciados na cidade e região. Mais de 
200.000 pessoas participaram das atividades do 27º Inverno Cultural UFSJ durante os 15 dias do festival, 
entre visitantes provenientes de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, e outras regiões. 
As oficinas de formação e capacitação atenderam cerca de 1500 alunos, confirmando a pujança do eixo 
estruturante do programa. As atividades foram oferecidas dentro das áreas de Música, Artes Cênicas, Artes 
Plásticas, Artes Visuais, Literatura, Arte Educação e Especiais, a partir de três pilares: Entretenimento: shows 
musicais,  recitais,  concertos,  espetáculos,  dança,  lançamentos  de  livros,  exposições,  mostras  de vídeo e 
mostras de cinema; Formação: oficinas, workshops, residências artísticas, cursos e minicursos; e Troca de 
saberes: aulas espetáculo, recitais de poesia, palestras, colóquios e seminários.

Segundo o Secretário  de Cultura  e Juventude de Sete  Lagoas,  o  Historiador  Márcio  Vicente  da 
Silveira Santos, o Inverno Cultural foi um 'divisor de águas' para a vida cultural da cidade. Logo após a 
primeira edição do evento naquela cidade,  em 2013, a Secretaria de Cultura realizou a  Primeira Virada 
Cultural de Sete Lagoas, demonstrando uma grande capacidade de ação, totalizando 400 eventos culturais 
em 24 horas. Em 2014, diversos espaços da cidade foram ativados e acionados em favor do Inverno Cultural 



e da política cultural da cidade. E os legados são análogos nas demais cidades, sem precisar mencionar São 
João  del-Rei,  nascituro  do  evento,  local  onde  o  Inverno  Cultural  é  reconhecido  como  patrimônio  da 
sociedade.
Ação 13: Projetos e programas culturais consolidados na UFSJ

Agrupados nesta Ação estão alguns projetos e programas de extensão cultural que estão consolidados 
na instituição e já constituem a política cultural da UFSJ, ainda que jamais esta tenha sido sistematizada sob 
esse  viés.  É  relevante  dizer  que  as  atividades  listadas  abaixo,  oriundas  de  iniciativas  de  diferentes 
Departamentos, Cursos e áreas da UFSJ, em seu conjunto, contemplam os oito eixos do MCU, o que reforça 
a asserção de que a UFSJ já tem uma praxis que contém o compromisso com a cultura e com a arte em suas 
mais diversificadas acepções, não obstante a indução do Edital Mais Cultura nas Universidades:

• Memorial Clara Nunes – Localizado no município de Caetanópolis,  município da microrregião de Sete Lagoas, MG, o Memorial da 
cantora faz parte do acervo do Instituto Clara Nunes. Todo o projeto foi resultado de grandes esforços de extensão e pesquisa da UFSJ, na 
área de História.  O acervo de Clara Nunes serve como objeto de pesquisas em cultura e musicologia, e o Memorial tem se tornado 
referência nesse sentido.

• Araci: teatro, contemporaneidade e extensão universitária - O objetivo do projeto é realizar práticas de produção teatral. Todo o processo 
de criação do espetáculo inclui a comunidade externa, na medida em que conta com participantes permanentes no elenco. São também 
oferecidas oficinas teatrais de curta duração em escolas públicas de ensino médio da 34ª Superintendência de Ensino. O projeto realiza 
discussões transversais no campo dos Direitos Humanos, com foco no movimento LGBT.

• Música Viva: Valorização da Cidadania pela Música - O Programa visa promover a música como vivência de inclusão e cidadania e meio  
para a promoção do desenvolvimento humano. As atividades propostas envolvem oficinas de musicalização para crianças, adolescentes e 
bebês abrigados nas duas Casas Lares de São João del-Rei.

• Coral infanto-juvenil do programa Vivências Musicais - O programa estabelece parcerias com instituições como o Conservatório Estadual 
de Música Padre José Maria Xavier e a Sociedade de Concertos Sinfônicos para oferecer à comunidade de São João del-Rei e região a  
oportunidade de aperfeiçoamento da prática instrumental e do canto, principalmente pela interação de instituições de educação básica e 
musical.

• 5ª Cultural: pensando arte e fazendo parte - O programa aposta na criação de espaços de apresentação e formação, incentivando a interação 
entre universidade e comunidade são-joanense. São oferecidas oficinas e aulas espetáculos em escolas públicas de São João del-Rei, assim 
como formação para produção de eventos musicais e culturais, prestando consultoria a artistas locais, ainda em fase inicial de carreira. 
Outra faceta do programa é apoiar a produção e a assessoria de comunicação e mídias digitais de festivais e eventos culturais populares e  
sem fins lucrativos, os quais não têm receita para cobrirem tais custos. Ou seja, realiza também uma certa forma de incubação cultural.

• Concertos didáticos no Teatro Municipal - O programa proporciona às crianças da rede pública de ensino municipal uma experiência com 
a música de concerto, através de apresentações das Orquestras do Departamento de Música no Teatro Municipal de São João del-Rei. Há 
assim a possibilidade de as crianças conhecerem parte da história musical de São João del-Rei.

• Educar para preservar - O programa colabora na preservação e revitalização das entidades histórico-musicais de São João del-Rei. Ele 
divulga as orquestras setecentistas de SJDR e região, através de concertos, com participação dos integrantes das orquestras, dos bolsistas, 
alunos colaboradores do programa e estagiários. Outra faceta do programa é a restauração e preservação do acervo instrumental das 
orquestras.

• Grupo de Dança Contemporânea da UFSJ - Por meio de um curso de extensão em dança, o projeto oferece à comunidade interna e externa 
vivências práticas em dança clássica e contemporânea. Ao final, ele realiza uma cena espetacular, apresentada gratuitamente para o público  
local e regional. 

• NAST: Núcleo de Artes e Sustentabilidade - O programa desenvolve atividades artísticas e educacionais junto à comunidade. Ele utiliza as 
produções culturais como forma de estimular o público atingido no desenvolvimento de práticas sustentáveis.

• Oficinas de musicalização nas Casas Lares de São João del-Rei - O projeto oferece às crianças e aos adolescentes abrigados nas Casas 
Lares de São João del-Rei uma oportunidade de vivência musical, além de uma experiência grupal e cooperativa.

• Oficinas de xadrez em escolas públicas: instrumento interdisciplinar de aprendizagem com professores, alunos e comunidade escolar - O 
projeto ensina xadrez para alunos diagnosticados com déficit de atenção. A intenção é usar o jogo para articular conhecimentos de distintas 
áreas e deixá-lo acessível a alunos, professores, pais e comunidade escolar, como elemento mobilizador de mudanças e experiências de 
interação, motivação e aprendizagens significativas.

• Orquestra Sinfônica de São João del-Rei - Este projeto colabora com o planejamento técnico e a realização de concertos públicos da  
Orquestra Sinfônica de São João del-Rei. Seu objetivo é qualificar os integrantes do conjunto através do desenvolvimento de habilidades 
necessárias ao músico de orquestra, tornando a orquestra mais atrativa ao público.

• Programa  Coral  de  Trombones  da  UFSJ,  Ano IX  -  O programa trabalha  para  a  consolidação,  ampliação  e  divulgação  da  cultura 
trombonística, em especial dos músicos das bandas da região do Campo das Vertentes. Tem o objetivo de integrar os alunos da graduação 
do curso de música e a comunidade de músicos da região.

• Programa Música XXI – O programa é constituído de ações didáticas, cursos e especialmente eventos artísticos, para as comunidades 
interna e externa da UFSJ. Realiza semanalmente apresentações musicais abertas ao público no Centro Cultural da UFSJ, com convidados 
nacionais e internacionais.

• Programa Saberes da Terra - O programa dissemina os conhecimentos sobre as arquiteturas vernaculares, em especial o adobe, pau-a-pique 
e alvenaria de pedra, técnicas usadas em edificações históricas de São João del-Rei e região. Ele estabelece o diálogo entre população e 
comunidade acadêmica para sensibilizar quanto à necessidade de preservação e valorização do patrimônio local.

• Programa Teatro, Memória e Patrimônio Cultural, Ano IV - O programa trabalha com artistas de teatro amador, alunos e professores da 
educação básica, para estimular o apreço pela atividade teatral, como uma atividade que participa da construção da identidade cultural. 
São oferecidos passeios no teatro que envolvem atividades artísticas e didáticas.

• Programa Universidade para a Terceira Idade, Ano XX - Esse programa oferece atividades acadêmicas, físicas, artísticas e culturais, de 
caráter diversificado, que objetivem a manutenção da saúde, biopsicossocial, e a consequente melhoria da qualidade de vida, de modo a 
resgatar e garantir a cidadania da população acima de 55 anos de idade.

• Programa Vivências Musicais, Ano V - O programa oferece à comunidade de São João del-Rei e região a oportunidade de aperfeiçoamento 
da prática instrumental, de canto, e de prática pedagógico-musical. O programa também dá a oportunidade aos candidatos ao Curso de 
Licenciatura em Música de se aperfeiçoarem para o ingresso na graduação.

• Sons das Vertentes - O projeto Sons das Vertentes tem como meta a gravação e produção de grupos musicais amadores, semiprofissionais e 
tradicionais de São João del-Rei e região. Para isso, ele mapeia e cataloga os grupos musicais em atuação na região, formando redes 
colaborativas.

• Urbanidades: Intervenções - O projeto lança um debate acerca dos espaços e dos olhares estéticos sobre a cidade.  Ele realiza oficinas 



teóricas e práticas que debatem sobre questões de consumo, consumismo e cidadania. Também são feitas mostras de filmes em espaços 
públicos para atingir a comunidade e levá-la a participar dos diálogos e construção de novos conhecimentos sobre a noção de espaço 
público.

Ação 14: Eventos institucionais, eventos esporádicos e eventos parceiros
Essa Ação agrupa diferentes tipos de atividades, algumas que fazem parte do calendário da UFSJ, 

outras  esporádicas,  e  ainda outras  realizadas  por parceiros,  com apoio da instituição: Corrida Rústica  e 
comemorações do aniversário da UFSJ – criada para comemorar o aniversário da UFSJ e para incentivar 
uma atividade muito comum na vida são-joanense, a corrida de rua, o evento terá sua 4ª edição em 2015, 
tendo crescido de forma significativa, atraindo atletas de diferentes regiões do estado; Café com Você – 
confraternização dos servidores técnicos e docentes da UFSJ, com apresentações culturais da comunidade 
interna;  Brinquedoteca  da  UFSJ  -  que  promove  cursos  de  Contação  de  Histórias  e  atende  ao  público 
diariamente.  Eventos  fixos  institucionais  e  eventos  parceiros:  Semanas  acadêmicas  e  apresentações  dos 
alunos do Curso de Teatro e Música nos finais de semestre letivo; Olimpíadas do Campus Alto Paraopeba; 
Coral e Banda do Campus Sete Lagoas; Green Light for Girls no CAP; Mostra PET; Música no Campus 
Centro-Oeste; Mostras coletivas de conclusão de curso dos alunos de Artes Aplicadas da UFSJ; Colóquio de 
Crítica da Cultura do PROMEL (anual); Congresso de Letras, Artes e Cultura (bianual); Fesival de Literatura 
Felit (evento parceiro); Duo Jazz Festival (evento parceiro), em Tiradentes; Bienal da Arte Urbana Mineira 
(evento  parceiro),  em  Santa  Cruz  de  Minas;  Copa  Internacional  de  Mountain  Bike  (evento  parceiro); 
Participação na FECIC através  das  empresas  juniores  e  da programação cultural.  Exemplos  de  eventos 
esporádicos realizados com parceiros: Mostra de Cinema Francês; Embaixadores Universitários da França; 
XX Festival Brasileiro de Trombone; Projeto Viola Taiz, envolvendo a Prefeitura Municipal de São João del-
Rei, Instituto Chico Lobo, e o Departamento de Música da UFSJ; Grande Coro do Painéis de Regência 2014 
da Fundação Nacional de Arte, além de outros.

Em  suma,  este  Plano  de  Cultura  Institucional  da  UFSJ  pretende  abrir  caminhos  para  um 
reconhecimento de uma história que se vive sem ser percebida, mas que fundamenta o que somos. Um pouco 
em sintonia com Eagleton, que ao concluir a obra Ideia de Cultura, indica que “a cultura não é unicamente 
aquilo de que vivemos. Ela também é, em grande medida, aquilo para o que vivemos” (2005, p.  184). 
Espera-se que essa asserção encontre a latência no mundo da vida e contribua para a ressignificação das 
relações sociais mediadas pelo denso tecido da cultura nas comunidades onde a UFSJ se faz presente.
Fundamentação Teórica:

Dada  a  natureza  diversificada  das  Ações  propostas  para  este  Plano  de  Cultura  Institucional  e 
complexidade das mesmas, o referencial teórico será apresentado de acordo com cada Ação. As Ações são 
oriundas de áreas de conhecimento diferentes, a partir do contato com diferentes realidades para a solução de 
diferentes problemas. Ou seja, não há uma articulação teórica de fundo para agrupar todas as ações, a não ser 
o próprio conceito de universidade, o Plano Nacional de Cultura e os documentos que balizam as políticas 
culturais  no país,  assim como o Plano de Desenvolvimento Institucional  da UFSJ,  naturalmente.  Ainda 
assim,  dentro  dos  atributos  de  uma  universidade  pública,  de  qualidade,  compromissada  com  o 
desenvolvimento social e cultural das comunidades, podem-se depreender alguns parâmetros filosóficos para 
as propostas.

A Ação 1, do Circuito Centro Cultural UFSJ x Corredor Cultural Sudeste, traz em seu cerne a própria 
concepção de um Centro Cultural, abarcando a cultura em sua complexidade e buscando contribuir com 
várias  das  Metas  do  Plano  Nacional  de  Cultura,  pois  tem em sua  rotina  a  preocupação em responder 
“criativamente aos desafios da cultura de nosso tempo” (MINC, 2012, p. 15). Neste momento as atividades 
do Centro têm sido direcionadas no sentido da meta 28, para “aumento em 60% no número de pessoas que 
frequentam museu,  centro cultural,...”,  assim como a meta 29,  para que “100% de bibliotecas públicas, 
museus,  cinemas,  teatros,  arquivos  públicos  e  centros  culturais”  atendam  aos   “requisitos  legais  de 
acessibilidade  e  desenvolvendo  ações  de  promoção  da  fruição  cultural  por  parte  das  pessoas  com 
deficiência” (2012, p. 83-4). E ainda que um órgão como o Centro Cultural tenha um aspecto estático, no 
sentido  de  ser  um  espaço  físico  bem  definido,  as  ações  que  ele  articula  vão  sendo  ressignificadas 
cotidianamente,  em busca de contribuir cada vez mais com o empoderamento social dos bens culturais, 
tangíveis e intangíveis.

As propostas vinculadas ao Centro Cultural UFSJ a partir da associação com o Corredor Cultural 
Sudeste, tentam resgatar um projeto que surgiu em 2010, quando estava sendo articulado um consórcio de 
universidades em Minas Gerais, que englobaria 13 instituições federais de ensino superior. De acordo com o 
planejamento, o Projeto Corredor Cultural seria um importante vetor para a consolidação dessa iniciativa e 
agora tem sido retomada por algumas dessas 13 universidades, sendo a UFSJ uma das protagonistas desse 
movimento.



A Ação 2, da Orquestra e Coral da UFSJ está em conformidade com o Plano Nacional de Cultura 
(MINC, 2008), ao buscar atender as dimensões simbólica, cidadã e econômica no trato com bens culturais. 
Vai ao encontro das políticas gerais desse Plano ao proteger e valorizar um patrimônio cultural, qualificar e 
ampliar seu acesso. Apresenta grande afinidade com a questão da diversidade cultural, uma vez que pretende 
tornar viável e visível atividade baseada em um rico manancial que não é mais encontrado em outras partes 
do Brasil, o que é, também sob o ponto de vista da proposta, “um imperativo ético, inseparável do direito da 
dignidade da pessoa humana” (UNESCO, 2001).

A Ação 3, do Centro de Referência da Cultura Popular Max Justo Guedes, parte da premissa de que 
um grupo  social  exige  uma  compreensão  bem mais  ampla  de  fatores  que  não  se  resumem a  questões 
puramente da ordem econômica ou territorial.  A questão social  é atravessada pelo poder simbólico, que 
Bourdieu define como sendo o “poder invisível o qual só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles 
que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem” (BOURDIEU, 2002, p.  7). Tal 
consideração evidencia a necessidade de se trabalhar a valorização da identidade do morador da região do 
Alto  das  Mercês  a  partir  de elementos  culturais  ali  presentes.  Pensar o espaço desde e  como discurso, 
permite-nos compreender os diferentes modos como citadinos se relacionam com o espaço, seja ele público 
ou não (HEIDEGGER, 2009). A partir dessa  perspectiva, a questão dos relatos orais (discursos nos quais as 
pessoas expressam a sua concepção de espaço – seja ele geográfico ou histórico)  se revela de extrema 
importância para compreendermos como o habitante de São João del-Rei, notadamente do Bairro Alto das 
Mercês  habita  o  espaço  da  cidade.  A teoria  do  Lugar  (NORBERGSCHULZ,  2010)  contribui  para  a 
identificação e caracterização dos elementos estruturadores da comunidade do Alto das Mercês, além da 
avaliação de como se dá a apropriação do lugar por meio de símbolos e representações (BOURDIEU, 2002).

A Ação 4, do Parque Chacrinha, concebe que no atual contexto de fragmentação e precarização da 
vida urbana, a dimensão cultural, junto à ambiental, adquire relevância estratégica devido ao seu papel no 
cotidiano das relações sociais. Do ponto de vista espacial, segundo estudiosos do urbano, tais como Harvey, 
Mattos  e  Pereira,  tal  fragmentação  deve-se  à  desigualdade  social  e  espacial  do  viés  imobiliário  da 
financeirização econômica.  Esta  que  é  uma  exacerbação  da forma espacial em que se dá o processo de 
acumulação de nossa sociedade (LEFEBVRE, 1999), para que seja superada, exige o fortalecimento dos usos 
não  mercantilizados  do  urbano.  Para  tanto,  a  experiência  social  aponta  para  a  importância  da  efetiva 
participação social, que tem como diretriz a proposta educativa de Paulo Freire, ampliada para a atuação de 
diversas áreas do conhecimento envolvidas nessa proposta. As discussões sobre consumismo e igualitarismo 
(SANTOS, 2009) apontam para uma intensa competição econômica em todos os âmbitos sociais, a qual se 
reflete, principalmente, entre os menos favorecidos, que habitam locais às margens (CARDOSO,  1970) de 
qualquer planejamento. O fomento à participação popular nas decisões de planejamento e gestão urbana nos 
âmbitos governamentais, garantidos pelo Estatuto da Cidade (Lei Federal n°10.257/2001), leis relacionadas à 
preservação do Patrimônio Cultural Imaterial (Decreto nº. 3.551/2000), do Patrimônio Cultural Material e 
Natural (Decreto-Lei nº. 25/1937) são fundamentais ferramentas de identificação e preservação dos bens e 
expressões culturais inerentes às comunidades, garantindo às gerações futuras o contato com o essencial para 
a construção e consolidação de qualquer comunidade: o pertencimento de sua história.

A Ação 5, do Programa de Incubadora de Projetos e Ações em Economia Criativa, pode ser ilustrada 
a partir do exemplo do software livre ou software de código aberto. Esse é um tipo de software no qual o 
código fonte é compartilhado, com transferência de tecnologia e capacidade para o usuário até aperfeiçoar o 
próprio programa (LESSIG, 2004). Na era informacional, quanto mais se compartilha o conhecimento, mais 
ele cresce. O compartilhamento do software, bem como da tecnologia e conhecimento dinamizam a vida em 
sociedade  (SILVEIRA,  2004),  viés  que  a  Incubadora  de  Projetos  procura  enfatizar  em suas  ações  em 
economia criativa, procurando pensar toda a rede da arte e da cultura.

Quanto  à  Ação  6,  da  Casa  Aberta:  Centro  Internacional  de  Criação  e  Circulação  Teatral, 
especificamente sobre os atravessamentos entre Música e Teatro, pode-se dizer que existe um campo de 
pesquisa que tem ganhado cada vez mais espaço nos cursos de formação de ator. É comum a expressão 
'partitura do ator', ou ainda um diretor comentando com seus atores que a cena está sem ritmo. Partitura e 
ritmo  são,  por  exemplo,  termos  que  costumam vir  do  universo  musical  e  é  com eles  que  vários  dos 
pensadores/diretores teatrais têm trabalhado para criar e transformar a cena. Outro indício de atravessamento 
é a, cada vez mais frequente, retomada da presença dos músicos dentro da cena teatral, como já foi possível 
perceber, por exemplo, em  algumas propostas de Brecht e de Meierhold. Eles vão para o palco e a música 
deixa de ser um elemento de criação de um universo imaginário e se concretiza ali,  bem em frente ao 
espectador. A  relação entre essas duas linguagens artísticas se dá historicamente das mais diversas formas. 
Desde  o  teatro  grego,  passando  pela  ópera,  pela  opereta,  pelo  music  hall  até  o  teatro  de  revista  (tão 
importante para a cena teatral no Brasil), música e teatro sempre estiveram se influenciando na construção do 



espetáculo cênico. O que varia é a forma com que tais áreas se relacionam. Trataremos por teatro musical a 
construção teatral (e consequentemente o treinamento do ator para tal) em que a música desempenha funções 
estruturantes para a representação.

Na esfera da educação básica, a Ação 7, da Experimentoteca das Ciências e Matemática, está pautada 
em “uma concepção de ensino de Ciências como um processo de 'enculturação científica'”, para inserir os 
alunos em uma cultura científica (cf. SASSERON e CARVALHO, 2011). Os próprios PCN (BRASIL,  2002) 
apresentam o ensino de ciências como forma de expressão cultural relevante para a formação do cidadão 
contemporâneo.  Uma  das  maneiras  de  se  obter  um  ensino  mais  relevante  é  por  meio  de  atividades 
experimentais, que constituem uma estratégia de ensino bastante adaptável. Para Falcão (2012), as atividades 
práticas podem incorporar diferentes concepções didáticas: a ênfase no cotidiano, a familiaridade com o 
método científico, a  ênfase na ilustração e aplicação das leis  científicas,  nos  experimentos históricos e 
decisivos, ênfase na interdisciplinaridade, entre outras. A experimentação como estratégia didática desperta 
um forte interesse entre alunos de todos os níveis de escolarização (BORGES, 2002) e, normalmente, está 
associada a uma participação ativa e efetiva do aluno na construção do seu conhecimento, contribuindo para 
uma aprendizagem significativa. A aprendizagem é dita como sendo significativa quando uma informação ou 
conceito,  ganha um significado para o indivíduo ao integrá-lo à sua estrutura cognitiva preexistente, de 
maneira substantiva e não arbitrária. Isto quer dizer que as ideias somam-se às já existentes na estrutura de 
conhecimentos do indivíduo, transformando e interagindo mutuamente (MOREIRA, 2006). Segundo alguns 
autores (MOREIRA, 2011; NOVAK e CAÑAS, 2007), para uma aprendizagem significativa a atividade e/ou 
material deve ser potencialmente significativo, contextualizado, conceitualmente claro e apresentado em uma 
linguagem familiar e acessível ao estudante.

No campo das tecnologias de informação, a Ação 8, de Um jogo sério para registro e difusão da 
cultura regional sobre receitas e práticas culinárias, parte da noção de que jogos são parte da cultura humana 
há  milênios  (BARANOWSKI,  2011).  No  contexto  da  sociedade  moderna,  tecnologias  digitais   estão 
presentes no nosso cotidiano, constituindo-se em uma transformação cultural abrangente, sendo que jogos 
digitais contextualizados com o meio e com os conteúdos a serem explorados contribuem no processo de 
aprendizagem (BARANOWSKI, 2011; CULLEN, 2005; KOSTER, 2004). Através de dispositivos móveis 
pode-se  aprender  qualquer  coisa,  a  qualquer  momento,  em qualquer  lugar.  Considerando  boas  práticas 
conhecidas  na  educação  sobre  alimentação  saudável  (ARNAB,  2012;  MCGONIGAL,  2011;  BRASIL, 
MINISTÉRIO  DA SAÚDE,  2008;  CASTRO,  2007;  SANTOS,  2005),  cultura  regional  e  tecnologias 
modernas, este projeto fundamenta-se em um tema de pesquisa recente em franco desenvolvimento que 
contribui de inúmeras maneiras (cf.  KOSTER, 2004) na criação de novas tecnologias e soluções para a 
sociedade.

Ainda no eixo  das tecnologias,  mas  avançando para o contexto do Centro Oeste  de Minas,  em 
Divinópolis,  a  Ação  9,  do  Programa  CiberEducação,  corrobora  que  o  desenvolvimento  das  chamadas 
tecnologias digitais da informação e comunicação vêm influenciando e modificando a nossa capacidade de 
realizações, de ações e afazeres cotidianos diversos (LEMOS e LÈVY, 2010). A comunicação instantânea 
possibilitada pelos computadores, celulares e outros dispositivos digitais móveis, faz-nos atestar que vivemos 
em uma cultura digital (LEMOS, 2003; BUCKINGHAM, 2010), em uma época de grandes mudanças, com 
influência incisiva das  tecnologias  digitais.  O processo de desenvolvimento e de expansão das  TDIC é 
irreversível, a cada dia novos aplicativos, tecnologias e sistemas são produzidos e a informatização amplia a 
sua presença em todos os setores de nossas vidas. Os equipamentos e dispositivos digitais que apresentam 
diferenciais  significativos  nesse  processo  são  os  smartphones  e  os  tablets,  que  além de  intensificar  o 
fenômeno  da  mobilidade,  estão  diretamente  relacionados  às  transformações  apontadas  em  teorias  da 
cibercultura.  “Os  professores  precisarão  ser  formados  para  ultrapassarem a  utilização  instrumental   do 
computador e da internet, dando o exemplo eloquente na sala de aula presencial e on-line do sentido mais 
amplo da inclusão digital  ou da alfabetização digital”  (SILVA, 2009, p.  84). Há que se compreender as 
vicissitudes  das  interseções entre  as  novas  tecnologias  e  as  anteriores  para  ajudar  a  pensar  a  educação 
contemporânea sem ufanismos ou atitudes de medo e angústia. Neste programa procura-se considerar os 
elementos circunstanciados das narrativas digitais em propostas de utilização das TDIC na educação, com as 
perspectivas  delineadas  a  partir  das  transformações  que  estamos  vivenciando,  com base em estudos da 
cibercultura e da cultura digital, com os avanços marcantes e repletos de possibilidades da tecnologia móvel.

A Ação 10, do Projeto Arte na Praça, entende que um dos objetivos da universidade moderna, além 
da produção do conhecimento, é mediar as relações entre arte, cultura e sociedade. Educação de qualidade na 
universidade  vai  muito  além da  simples  formação  de  recursos  humanos  para  o  trabalho,  mas  também 
significa  democratizar  o  acesso  ao  conhecimento  e,  consequentemente,  difundir  o  direito  básico  de 
cidadania. A universidade tem um grande compromisso de transformação da sociedade, com a construção e 



disseminação do saber e democratização de valores culturais pautados em princípios éticos. A universidade 
deve sempre assumir seu papel acadêmico e social, articulando atividades de ensino, pesquisa e extensão, 
buscando parcerias com outras instituições públicas e privadas e organizações sociais,  na perspectiva de 
colaborar para o desenvolvimento de uma sociedade democrática, justa e de direitos. Toda instituição de 
ensino superior deve ter uma política ampla de Extensão, fato fundamental para a formação integral  do 
aluno, contribuindo assim para a construção de uma nova consciência social.

A Ação 11, do Projeto Tertúlia: ciência, arte e cultura, toma a teoria da complexidade e a metáfora da 
rede para estruturarem a lógica do projeto, por admitir que “os componentes que constituem um todo são 
inseparáveis e existe um tecido interdependente, interativo e interretroativo entre as partes e o todo, o todo e 
as partes” (MORIN, 2001, p.14). Tal argumento oferece uma  reflexão diferente sobre a pluralidade de ações 
e interpretações dos sujeitos. E a ideia de rede ajuda a compreender as diversas e múltiplas interrelações 
entre os sujeitos e os conhecimentos. Segundo Manhães, “a metáfora da rede implica pensar, desde um ponto 
de vista epistemológico, na possibilidade de interação das diversidades”, e que “a tessitura do conhecimento 
em  rede  reconhece  que  nenhuma  análise  pode  espelhar  a  realidade,  nem  é  produto  de  um  sujeito 
radicalmente separado da natureza” (2001, p.71). A concepção de rede sustenta a definição de formação 
acadêmica defendida nesta proposta porque valoriza todos os sentidos como ferramentas necessárias para 
compreender o cotidiano; reconhece os limites dos conhecimentos formais existentes, aceitando estes como 
referências e não como modelos que aprisionam a complexidade do vivido; entende a  multiplicidade de 
fontes de pesquisa, legitimando e valorizando as produções, os usos, as negociações e apropriações dos 
sujeitos nos espaços tempos cotidianos; e identifica a importância de tentar outro modo de pensar que se 
preocupe em perguntar e não só em dar respostas, que questione suas próprias afirmações, e que reconheça o 
caráter transitório dos 'resultados' de pesquisas (OLIVEIRA; ALVES, 2001).

A Ação 12, do Inverno Cultural UFSJ tem como ponto de partida um reconhecido clichê, nos “Bailes 
da  Vida”,  de  Milton  Nascimento,  uma  referência  não-acadêmica  que  pauta  todo  o  investimento  da 
universidade nesse evento, que já se transformou em patrimônio cultural das comunidades onde a UFSJ atua: 
“todo artista tem que ir aonde o povo está”. E de maneira análoga, toda universidade tem que estar aonde o 
povo está, assim como o povo tem que estar na universidade. O Inverno Cultural UFSJ é um festival de artes 
integradas e tem por objetivo oferecer uma imersão com a arte e a cultura fora dos grandes centros, de forma 
sustentável  e  ecologicamente  engajada,  com  a  formação  e  o  aprimoramento  artístico  e  cultural  da 
comunidade e de visitantes,  com ênfase nas classes menos assistidas.  O evento está encrustado na vida 
institucional, merecendo toda uma estrutura administrativa e fazendo parte do organograma da UFSJ, sendo 
contemplado no Plano de Desenvolvimento Institucional. Através de atividades diversas, como cursos, ações 
de capacitação e treinamento de pessoal, apresentações culturais e artísticas, seminários, debates e palestras, 
o Festival oferece iniciação, atualização e especialização em diversos segmentos das Artes Cênicas, Música, 
Arte-Educação, Artes Plásticas, Artes Visuais, Literatura e Artes Especiais.

As As Ações 13 e 14 não serão objeto de argumentação teórica e metodológica, pela sua natureza 
diversificada  e  por  não  representarem  a  ênfase  do  Plano  de  Cultura  Institucional  neste  momento  de 
submissão ao Edital Mais Cultura nas Universidades.
2.6 Objetivos do Plano de Cultura:

Os Objetivos do Plano de Cultura Institucional, assim como suas metas, estão organizados na mesma 
ordem de apresentação das Ações. Eles configuram, em seu somatório, as aspirações culturais da instituição.
Objetivos Gerais:
Ação 1: Circuito Centro Cultural UFSJ x Corredor Cultural Sudeste

• Aprimorar e ampliar o número de atividades artísticas e culturais já disponíveis na cidade;
• Aumentar a participação de professores e alunos da UFSJ em atividades artísticas e culturais no Centro Cultural da UFSJ;
• Promover maior divulgação e campanhas de participação junto ao público para os eventos realizados no Centro Cultural da UFSJ;
• Promover maior inclusão de pessoas com necessidades especiais e de idosos;
• Corredor Cultural Sudeste - ampliar a oferta de programação cultural das universidades, o fomento e intercâmbio artístico de produtos 

culturais de estudantes e grupos universitários, a promoção de ações de mediação cultural entre universidade e sociedade, o acesso à arte e 
à cultura a todos por meio da diversificação e difusão de atividades nas instituições públicas de ensino superior na região sudeste.

Ação 2: Orquestra e Coral da UFSJ
• Consolidar a Orquestra e o Coral da UFSJ como grupos estáveis;
• Contribuir com o processo de inserção do grande público ao universo da música sacra e de concerto de São João del-Rei e região, através 

da apropriação de conhecimentos relativos à sua história social, obras musicais, compositores, músicos intérpretes e agentes produtores.

Ação 3: Centro de Referência da Cultura Popular Max Justo Guedes
• Dar continuidade à implantação do Centro de Referência da Cultura Popular Max Justo Guedes, que deverá concentrar diferentes pontos 

de memória e iniciar o processo de implantação da Escola de Artes e Ofícios, que irá compor com o CRCPMJG um lugar de difusão e 
vigências de memórias;

• Pesquisar, preservar e divulgar as manifestações de cultura popular presentes em São João del-Rei  e região, visando à utilização da cultura 
como instrumento de inclusão social e promoção da cidadania;

• Capacitar jovens e adolescentes para o trabalho visando à geração de renda,  através do ensino de técnicas construtivas tradicionais,  



mantendo sempre como norte a cultura como meio de inclusão social e instrumento de transformação social.

Ação 4: Parque Chacrinha
• Potencializar as ações do Parque Chacrinha, que vê nos aspectos culturais o caminho para fortalecer laços e o uso de espaços comunitários, 

fundamentais ao enfrentamento dos problemas sociais e ambientais da cidade.

Ação 5:  Programa de Incubadora de Projetos e Ações em Economia Criativa
• Apoiar o profissional criativo na criação, produção, divulgação e distribuição de bens e serviços através da rede, plataforma e metodologia 

de incubação, gestão e produção cultural;
• Estimular o desenvolvimento de tecnologias, redes e softwares livres para a co-criação, produção, divulgação e distribuição de produtos e 

serviços criativos, artísticos e culturais;
• Fortalecer as atividades culturais, artísticas e econômicas, ampliando as práticas locais de Economia Criativa e Solidária, e apoiando 

projetos que estimulem a cultura, a educação, o turismo e a tecnologia livres;
• Fomentar ações de educação ambiental,  contribuindo para a sustentabilidade do patrimônio natural e envolvendo todos os setores da 

economia criativa.

Ação 6: Casa Aberta: Centro Internacional de Criação e Circulação Teatral
• Promover a troca e produção de conhecimento entre profissionais da arte do cenário nacional e internacional e alunos dos cursos de artes 

da UFSJ;
• Incentivar a criação artística produzida por equipes interdisciplinares;
• Incentivar a criação artística produzida conjuntamente por professores, alunos e comunidade externa;
• Criar um canal de conexão com os Cursos de Artes das IFES, prioritariamente com as instituições de Minas Gerais.

Ação 7: Experimentoteca das Ciências e Matemática
• Contribuir para a democratização do acesso de professores e alunos, sobretudo da rede pública, ao conhecimento científico e tecnológico e 

a equipamentos, bens e produções culturais, tendo em vista a formação de uma cultura científica efetiva;
• Fortalecer o ensino básico por meio de práticas pedagógicas inovadoras e novas formas de  desenvolvimento dos conteúdos curriculares, 

diversificando-se as situações de aprendizagens através da realização de atividades experimentais.

Ação 8: Um jogo sério para registro e difusão da cultura regional sobre receitas e práticas culinárias
• Desenvolver de um jogo sério com o objetivo de difundir e ensinar seus usuários sobre receitas e práticas culinárias da região de São João 

del-Rei.

Ação 9: Programa CiberEducação
• Promover e fomentar oportunidade de estudos e debates acerca dos aspectos e conceitos relacionadas à cultura digital, o compartilhamento 

de experiências sobre as possibilidades de apropriação e utilização das tecnologias digitais de informação e comunicação na educação, 
assim como o desenvolvimento de recursos e artefatos digitais voltados para práticas pedagógicas;

• Desenvolver estratégias que possam contribuir para ampliar a concepção e o entendimento dos professores  do ensino básico das escolas  
públicas de Divinópolis, MG, sobre o contexto da cultura digital, tendo como perspectiva o uso das TDIC em práticas pedagógicas;

• Desenvolver, aplicar e avaliar as possibilidades de utilização de ebooks interativos e multimídia em  propostas de ensino e aprendizagem.

Ações 10 e 11: Projeto Arte na Praça e Projeto Tertúlia: ciência, arte e cultura
• Promover  atividades  artísticas  e  culturais  na perspectiva  de se ampliar  o  diálogo entre  Universidade  e  Sociedade  no município  de 

Divinópolis, MG;

• Promover o envolvimento e a interação entre os membros da comunidade acadêmica do CCO-UFSJ e também com a população do 
município de Divinópolis, MG, visando contribuir  com o processo de construção do conhecimento dos envolvidos de forma crítica, 
criativa e reflexiva por meio de atividades científicas, artísticas e culturais.

Ações  12,  13 e  14:  Inverno Cultural,  Projetos  e  programas culturais  consolidados  na UFSJ,  e  Eventos 
institucionais, eventos esporádicos e eventos parceiros

• Oferecer oportunidades de envolvimento com a arte e a cultura fora dos grandes centros, em diferentes níveis, de forma sustentável e 
ecologicamente  engajada,  com a  formação e  o aprimoramento  artístico  e  cultural  das  comunidades,  com ênfase  nas  classes  menos 
assistidas, através de atividades diversas, como cursos, ações de capacitação e treinamento de pessoal, apresentações culturais e artísticas, 
seminários, debates, palestras, oficinas e pesquisa.

Objetivos Específicos:
Ação 1: Circuito Centro Cultural UFSJ x Corredor Cultural Sudeste

• Concurso de Poesias – ampliar os meios de divulgação do concurso para maior participação de escritores de todo o país;
• Concurso de Presépios – fomentar a atividade produtiva de artistas e artesãos das cidades e regiões onde a UFSJ possui campi avançados, 

além daqueles que residem em São João del-Rei e entorno;
• Editais de Propostas Artísticas e Culturais – promover novos mecanismos de estímulo e incentivo aos proponentes de atividades artísticas 

e culturais para o CCUFSJ, assim como outros para circulação do Corredor Cultural Sudeste, a exemplo da criação de um novo espaço 
para pequenas exposições, como a Galeria ESCADA;

• Programa Música XXI: Série de Concertos  – dar  prosseguimento  com melhores  recursos  técnicos e maior divulgação aos concertos 
idealizados e dirigidos pelo Departamento de Música em parceria com o CCUFSJ;

• Corredor  Cultural  Sudeste  -  Partilhar  e  circular  materiais  de  infraestrutura  para  produção  cultural,  tais  como  linóleos,  iluminação, 
sonorização, etc.; incrementar da programação de atividades culturais e artísticas, promovendo novas formas de convívio e sociabilidade 
nos  campi  universitários  e  entre  os  campi  e  a  sociedade;  mapear  e  diagnosticar  as  demandas  e  ofertas  culturais  dentro  de  cada 
universidade; valorizar a cultura popular, os processos de inclusão e de socialização do tema cultura nas universidades, procurando realçar 
o trabalho dos alunos,  docentes,  servidores  técnicos e demais redes  envolvidas;  incentivar  a formação artística e  cultural  de jovens 
universitários e do público em geral por meio de oficinas, vivências e intercâmbio de artistas e comunidade local; atuar como instrumento  
de construção da identidade cultural universitária, fortalecendo produtos já desenvolvidos e encontrando novas possibilidades de atuação; 
promover e estimular o financiamento externo público e ações empresariais de apoio à cultura por meio de editais, fundos de apoio e 
divulgação das Leis Federais e Estaduais de Incentivo à Cultura.

Ação 2: Orquestra e Coral da UFSJ
• Fortalecer a prática musical tradicional da região, expandir seu público e contribuir para sua continuidade, em conjunto com outras ações 

do DMUSI (orquestra, banda e ensino);
• Dar a conhecer a público amplo o repertório da região e tornar público o resultado das pesquisas musicológicas do DMUSI;
• Valorizar e agregar capital simbólico aos praticantes desse repertório dentro e fora da UFSJ, colaborando para que a música tradicional 

brasileira se torne conteúdo central na formação dos graduandos em música, principalmente os da UFSJ;
• Estabelecer vínculos mais estreitos entre a Universidade e os grupos tradicionais detentores das partituras originais correspondentes a esse 



repertório, conectando os saberes tradicionais com as atividades acadêmicas;
• Realizar oficinas de catalogação e edição musical.

Ação 3: Centro de Referência da Cultura Popular Max Justo Guedes
• Consolidar a implantação do Centro de Referência  da Cultura Popular e do Museu do Barro,  visando à utilização da cultura como 

instrumento de inclusão social e promoção da cidadania;
• Implantar a Escola de Artes e Ofícios, que tem por objetivo fomentar saberes e fazeres tradicionais,  inclusive técnicas construtivas, 

capacitando jovens e adolescentes para o trabalho, visando à geração de renda;
• Promover  a  reflexão  crítica  e  ações  de  reconhecimento,  valorização  e  preservação  do  Patrimônio  Cultural  material  e  imaterial, 

notadamente aquele ligado à cultura Africana no contexto histórico de São João del-Rei;
• Produzir materiais visando à promoção do turismo histórico na região (por exemplo, mapas descrevendo a trilha da “Serra do Lenheiro”,  

usada no tempo da mineração e pelos escravos da época colonial).

Ação 4: Parque Chacrinha
• Desenvolver atividades que façam uso do centro comunitário e que se estendam a um cronograma de outras atividades de outros grupos da 

cidade;
• Promover intervenções físicas pontuais nas comunidades por meio de mutirões comunitários;
• Fortalecer a rede de comunicação local e a relação entre a comunidade e a UFSJ.

Ação 5:  Programa de Incubadora de Projetos e Ações em Economia Criativa
• Oferecer consultoria, assessoria e mentorização;
• Prestar apoio técnico e gerencial nos aspectos jurídicos, administrativos, de marketing, captação de recursos, tecnologia e comunicação,  

aos empreendedores criativos, fornecendo ferramentas que os auxiliem na gestão de seu empreendimento cultural;
• Desenvolver rede a partir do Noosfero, na plataforma Blogoosfero, e a página da incubadora que visa ser um portal de conexão entre o 

artista e o cidadão, ou turista de São João del-Rei e região, servindo como calendário e guia cultural da cidade;
• Disponilizar conteúdo colaborativo e interativo, artigos de estudantes, professores, artistas e pesquisadores, notícias e informações úteis 

sobre o universo da cultura (oportunidades de capacitação, acesso a financiamentos, intercâmbio e colaboração com outros projetos);
• Desenvolver um aplicativo para auxiliar o profissional criativo na gestão, produção, divulgação e distribuição de bens e serviços culturais,  

facilitando o mapeamento colaborativo do arranjo produtivo local;
• Realizar pesquisas de campo sobre a oferta e demanda de bens e serviços criativos e mapear colaborativamente (via app) o arranjo 

produtivo da cultura local (agentes, equipamentos, eventos) fornecendo um diagnóstico para curadoria digital dos acervos de partituras das 
bandas e orquestras da cidade e região;

• Disponibilizar  espaço  físico  com  infraestrutura  compartilhada  para  co-working  (escritório  com  internet,  computadores,  telefone, 
copiadora) e virtual (rede/app) de colaboração e produção cultural.

Ação 6: Casa Aberta: Centro Internacional de Criação e Circulação Teatral
• Discutir as diferentes formas de produção e concepção de Teatro Musical;
• Promover processos de criação artística entre os alunos e professores dos cursos de Teatro e Música da UFSJ;
• Promover a construção de show e espetáculo em parceria com professores do Curso de Teatro da UFMG.

Ação 7: Experimentoteca das Ciências e Matemática
• Fornecer subsídios, conhecimentos e ferramentas didáticas ao professor da educação básica e aos estudantes de licenciatura quanto à 

introdução de novas técnicas de ensino e de atividades práticas em suas aulas, com a intenção de facilitar o ensino e a aprendizagem;
• Possibilitar aos estudantes das licenciaturas uma formação ampla no campo da instrumentação e das atividades experimentais direcionadas 

ao ensino médio;

• Capacitar, através de cursos específicos, os professores das escolas que utilizarão o material da Experimentoteca;
• Promover uma maior interação entre estudantes das licenciaturas, professores da educação básica e pesquisadores na área de ensino;
• Desenvolver  pesquisas  para  avaliar  a  efetividade  das  metodologias  e  as  aprendizagens  decorrentes  da  utilização  dos  materiais  da 

Experimentoteca;
• Incentivar o interesse  dos estudantes  pela  ciência  e pela atividade científica,  por  meio da experimentação,  eventos  de divulgação e 

demonstrações interativas;
• Aumentar o interesse dos estudantes pela carreira docente, fazendo crescer a procura por cursos de licenciatura.

Ação 8: Um jogo sério para registro e difusão da cultura regional sobre receitas e práticas culinárias
• Pesquisar e documentar receitas e práticas culinárias da região;
• Disponibilizar o acesso e ensino do catálogo de receitas por meio da concepção de um enredo baseado em folclores regionais, de forma 

lúdica;
• Codificar o jogo sério como aplicativos para dispositivos móveis e para web;
• Avaliar e aprimorar detalhes do desenvolvimento.

Ação 9: Programa CiberEducação
• Ampliar as possibilidades de conhecimento de alunos e professores acerca dos aspectos relacionados à cibercultura e à cultura digital;
• Conhecer os pressupostos das novas formas de comunicação e socialização a partir  do uso das tecnologias digitais  de informação e 

comunicação na educação;
• Desenvolver a compreensão crítica das possibilidades nos processos de apropriação e utilização das  tecnologias digitais de informação e 

comunicação em práticas de ensino e aprendizagem;
• Desenvolver, aplicar e avaliar possibilidades de utilização de ebooks interativos e multimídia em propostas de ensino e aprendizagem em 

cursos superiores presenciais e a distância;
• Criar espaços de diálogo, debate e divulgação sobre a utilização de artefatos e recursos digitais em processos de ensino e aprendizagem na 

educação básica e na educação superior;
• Adquirir novos equipamentos e atualizar o laboratório de informática da UFSJ/CCO – que será amplamente utilizado nos processos de 

desenvolvimento do Programa.

Ações 10 e 11: Projetos Arte na Praça e Tertúlia: ciência, arte e cultura
• Organizar e promover, com periodicidade mensal, apresentações artísticas e culturais em praças públicas no município de Divinópolis;
• Organizar e promover atividades culturais que possam contribuir com o desenvolvimento dos participantes e uma maior interação entre os 

membros da comunidade acadêmica do CCO-UFSJ, assim como a população do município;
• Criar espaço para o diálogo entre Universidade e Sociedade sobre temas básicos  e fundamentais de cidadania e com  com temáticas 

científicas, artísticas e culturais;
• Apoiar o movimento de Arte Urbana, com divulgação das atividades desenvolvidas pelo setor.



Ações  12,  13 e  14:  Inverno Cultural,  Projetos  e  programas culturais  consolidados  na UFSJ,  e  Eventos 
institucionais, eventos esporádicos e eventos parceiros

• Atualizar e aperfeiçoar conceitos, técnicas, métodos, linguagens e informações a partir de oficinas, seminários, espetáculos e mostras 
dentro das áreas de concentração de artes cênicas, arte educação, artes plásticas, artes visuais, especiais, literatura e música;

• Sensibilizar  novos  públicos  para  a  produção  e  o  consumo de  bens  artísticos  e  culturais,  oferecendo  um espaço  de  aprendizagem, 
aperfeiçoamento e discussão de temáticas emergentes e oferecer mecanismos que propiciem o aperfeiçoamento técnico, profissional e 
educacional das comunidades dos campi da UFSJ, especialmente dos grupos menos favorecidos, de modo a promover desenvolvimento 
social através de ações culturais sustentáveis;

• Consolidar as cidades e regiões onde ocorrem ações do Inverno Cultural como pólos de produção, formação e divulgação de arte e cultura,  
através da intensificação de oportunidades de educação e formação dos profissionais da arte e cultura

• Desenvolver parcerias entre os cursos de graduação da UFSJ e os diversos grupos e artistas envolvidos com as atividades do Inverno 
Cultural,  em toda a cadeia de ações,  desde a concepção até a realização e pós-produção,  com vistas  à qualidade e responsabilidade 
socioambiental, tanto da equipe quanto dos fornecedores e prestadores de serviços.

Metas do Plano de Cultura:
Meta Geral do Plano de Cultura Institucional:

1. 1ª  Fase  da  Implementação  do  Plano  de  Cultura  Institucional  concluída,  tendo  o  documento 
conhecido pela comunidade acadêmica, pelos parceiros e pelas comunidades onde a UFSJ atua – esta 
meta tenta abranger toda a complexidade de ações que este Plano propõe e indicar prioridades no 
desenvolvimento de ações futuras.
- Situação atual:  o PCI é desconhecido pela comunidade acadêmica com essa configuração, pois 
nunca houve tal instrumento e essa formulação foi desencadeada muito recentemente, a partir do 
Edital, apesar de boa parte de seu conteúdo ser conhecido vastamente através da prática cotidiana da 
instituição.

Metas:
Ação 1: Circuito Centro Cultural UFSJ x Corredor Cultural Sudeste

• Centro Cultural UFSJ reconhecido como referência para artes e cultura da região das Vertentes, com 
aumento de visitas e oferta de mais cursos e encontros de formação em gestão cultural;

• Espaços  de  exposições  e  atividades  culturais  criados  e  equipados  no  Campus  Alto  Paraopeba, 
Campus Sete Lagoas e Campus Centro Oeste;

• Ações do Corredor Cultural Sudeste consolidadas e reconhecidas nas 4 regiões onde a UFSJ está 
presente;

• Concretizada  a  participação  de  milhares  de  jovens  universitários  e  comunidade  em  geral  em 
conteúdos artísticos e culturais por meio da oferta de atividades nos campi universitários e possíveis 
espaços em vulnerabilidade social, a partir do Corredor Cultural Sudeste;

• Acesso garantido a diversas formas de arte para a população da cidade, com realização de 20 eventos 
culturais, com formato a ser definido em edital, oferecidos entre junho de 2015 e junho de 2016 para 
públicos de diferentes classes e gostos, dentro do Circuito Centro Cultura UFSJ e Corredor Cultural 
Sudeste;

• Ampliadas oportunidades para o fazer e a criação artística e cultural de grupos universitários, com 
garantia de espaços de trocas entre comunidade, artistas, grupos de pesquisa e projetos de extensão 
universitária.

Ação 2: Orquestra e Coral da UFSJ
• Cursos  de  extensão  oferecidos,  um mínimo  de  8  concertos  da  Orquestra  e  do  Coral  da  UFSJ 

realizados, participação em eventos diversos garantida; 
• Participação em eventos científicos e  tradicionais de São João del-Rei em conjunto com grupos 

locais assegurada, na vigência do Plano de Cultura;
• Garantida a participação da UFSJ em eventos regionais, nacionais e internacionais para a divulgação 

da música histórica brasileira, na vigência do Plano de Cultura;
• Realizados dois workshops anuais tratando da música histórica brasileira, com recitais e cursos de 

aperfeiçoamento para artistas ligados a essas manifestações culturais, dentre outros, na vigência do 
Plano de Cultura;

• Treinamento  prático  nos  ofícios  de  catalogação  e  edição  musical  realizado,  fundamentado  em 
metodologias da moderna musicologia brasileira e internacional.

Ação 3: Centro de Referência da Cultura Popular Max Justo Guedes
• Centro  de  Referência  da  Cultura  Popular  e  Museu  do  Barro,  consolidados  e  em  pleno 

funcionamento;
• Escola  de  Artes  e  Ofícios  implantada,  com processo  de  capacitação  de  jovens  e  adolescentes 

desencadeado;
• Um mapa e uma cartilha produzidos, visando à promoção do turismo histórico no bairro Alto das 



Mercês;
Ação 4: Parque Chacrinha

• Concretizadas atividades de reciclagem de resíduos, plantio de mudas nativas e criação de hortas 
urbanas; aulas de reforço escolar e curso pré-vestibular oferecidas no Centro Comunitário; ações de 
cursos da UFSJ desenvolvidas para que ocorram nestas comunidades; eventos e sessões de cinema 
como espaços de debate e lazer realizados em espaços públicos dos bairros; manifestações culturais 
de cada bairro articuladas;

• Oficinas de desenho urbano participativo realizadas; Seminários e Oficinas com profissionais em 
técnicas alternativas oferecidos;  mutirões de construção e intervenção física organizados; saberes 
locais  sobre  técnicas  tradicionais  de  construção  mapeados;  e  oficinas  de  capacitação  para  a 
comunidade realizadas;

• Veículos  de  comunicação  alternativa  criados,  como  uma  rádio  comunitária  em  formato  web; 
produção gráfica relacionada à história local, infantil e folclórica confeccionada; colaboração dada 
para  a  formação  de  grupos  de  economia  criativa;  feiras  periódicas  de  encontro  das  diversas 
atividades realizada; contribuição oferecida a outras atividades propostas pelos parceiros envolvidos, 
tais como horta comunitária, cursos de gastronomia alternativa, luteria de instrumentos musicais e 
curso de educação musical, atividades esportivas, entre outros.

Ação 5:  Programa de Incubadora de Projetos e Ações em Economia Criativa
• Programa reconhecido como referência em incubação de empreendimentos  e gestão de projetos, 

pesquisas e ações no campo da Economia Criativa, fomentando a criação de mecanismos inovadores 
e ampliação das formas tradicionais de financiamento à cultura local (Lei Municipal de Incentivo à 
Cultura, Fundo Municipal de Cultura, Plano Municipal de Economia Criativa, crowdfunding, entre 
outros...);

Ação 6: Casa Aberta: Centro Internacional de Criação e Circulação Teatral

• Leituras e debates realizados, sobre diferentes formas de produção e concepção de Teatro Musical;
• Residências  artísticas  realizadas, assim  como  processos  de  criação  artística  entre  alunos  e 

professores dos cursos de Teatro e Música da UFSJ;
• Show e espetáculo realizado em parceria com professores do Curso de Teatro da UFMG;

Ação 7: Experimentoteca das Ciências e Matemática
• Visita realizada a todas as escolas públicas de São João del-Rei que possuam Ensino Fundamental II 

e Médio, com o programa Experimentoteca e seus kits apresentados para diretores e professores de 
Ciências  Naturais  e  Matemática.  Ao  final  do  primeiro  ano  de  funcionamento  pleno  da 
Experimentoteca, espera-se ter atendido a sete escolas da região e terem sido feitas pelo menos 30 
retiradas de kits, envolvendo um total de cerca de 900 alunos;

• Discussões específicas sobre o papel da Experimentoteca no ensino de Ciências realizadas, com a 
incorporação e realização de atividades  com seus kits nas aulas  de Didática,  Prática de Ensino, 
Instrumentação e Estágio Supervisionado;

• Um projeto  de  pesquisa  formulado  para  analisar  a  influência  das  atividades  realizadas  com os 
materiais da Experimentoteca no Ensino de Ciências e Matemática;

• Número  aumentado  de  matrículas  nos  cursos  de  Licenciatura  de  Física,  Química,  Biologia  e 
Matemática da UFSJ.

Ação 8: Um jogo sério para registro e difusão da cultura regional sobre receitas e práticas culinárias
• Um catálogo de receitas saudáveis de comidas tradicionais mineiras construído;

• Um  jogo  sério  especificado,  um  aplicativo  móvel  e  uma  aplicação  na  web  implementados  e 
avaliação do jogo realizada com usuários para conclusão do desenvolvimento;

Ação 9: Programa CiberEducação
• Alunos  e  professores  da  UFSJ,  Campus  Centro  Oeste,  alunos  e  professores  do  CEFET/MG  – 

Unidade Divinópolis, e professores das escolas públicas de Divinópolis envolvidos com o programa;
• Seis cursos sobre cultura digital e apropriação e uso das TDIC em práticas pedagógicas realizados;

• Ebooks interativos e multimídia desenvolvidos para serem utilizados por alunos e professores das 
IES envolvidas como recurso/artefato didático digital; 

• Dois eventos sobre Cultura Digital e TDIC na Educação realizados.
Ações 10 e 11: Projetos Arte na Praça e Tertúlia: ciência, arte e cultura

• Alunos dos cursos de graduação e pós-graduação, técnicos e professores da UFSJ, Campus Centro 
Oeste,   artistas  e  a  comunidade  em  geral,  especialmente  estudantes  de  outras  IES  da  cidade 
envolvidos; 



• Seis  oficinas/apresentações  de  Literatura  Dialógica,  6  oficinas/apresentações de Cine Saúde e  7 
oficinas com apresentações de música e prosa realizadas, todas com temáticas artísticas científicas e 
culturais variadas.

As Ações 12, 13 e 14, como concentram um conjunto muito extenso e diversificado de objetivos e metas 
específicas, não serão detalhadas neste momento do Plano de Cultura Institucional da UFSJ, sob pena de o 
documento ficar muito denso, demasiadamente detalhado e criterioso acerca de cada elemento, correndo o 
risco de nunca ser colocado a público. 

O  Edital  Mais  Cultura  nas  Universidades  foi  o  catalisador  de  um  processo  que  não  estava 
sistematizado na UFSJ, mas que agora tem início, a partir de um registro mais acurado de sua história, de 
uma análise criteriosa de seu presente e de um olhar responsável para o seu futuro.  Dessa forma, entendeu-
se  que  o  ideal  seria  'dar  o  pontapé  inicial'  atendendo  ao  Edital,  ao  mesmo  tempo  que  se  estabelece, 
institucionalmente, a necessidade de priorizar esse tema na pauta da UFSJ e desencadear um processo de 
escuta e formulação mais abrangente, que reflita melhor o que a instituição realiza e que oriente os próximos 
passos.

Metodologia:
Antes de especificar a  metodologia adotada para as Ações descritas  anteriormente,  é importante 

descrever o processo de formulação deste Plano de Cultura Institucional. A partir do Edital Mais Cultura nas 
Universidades,  foram realizados  2  encontros  com a  comunidade acadêmica  da  UFSJ,  para  incentivar  e 
qualificar o debate, a prospecção de parcerias, e a participação efetiva no edital. Concomitantemente, foi 
criado um grupo de discussão online, que debateu uma série de ideias e possíveis configurações para o Plano, 
até porque o semestre letivo estava próximo e não haveria condições de se manterem encontros presenciais. 
Fundamentada por esse grupo, foi lançada uma chamada interna para a submissão de propostas, as quais 
deveriam se dividir entre ações, projetos ou programas. O prazo de inscrição de propostas foi postergado por 
dois momentos, seguindo os dois adiamentos do próprio Edital Mais Cultura nas Universidades.

A Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários, órgão responsável por articular a construção 
do Plano de Cultura Institucional, criou uma pequena equipe de servidores de diferentes Setores, somada à 
participação  de  um  docente  e  uma  discente.  Foi  criada  uma  página  da  internet 
(http://www.ufsj.edu.br/proex/mais_cultura.php),  dentro  do  sítio  da  PROEX,  para  reunir  todos  os 
documentos  e  informações  pertinentes  ao  Edital,  orientando  a  comunidade  acadêmica  e  fazendo  o 
acompanhamento do processo. No entanto, a adesão mais propositiva, traduzida em projeto de fato, num 
primeiro momento, foi muito pequena, muito em razão do período de interstício do calendário acadêmico. E 
essa pequena adesão fez tardar significativamente o início mais objetivo das formulações. Mas tal realidade 
não foi obstáculo para que fosse dado prosseguimento à chamada.

Como o grupo já havia estabelecido um diálogo prévio, mesmo durante o recesso escolar, a chamada 
interna não gerou conflitos de interesses e nem sobreposições de áreas, o que facilitou muito o trabalho da 
pequena comissão que foi designada para fazer a seleção e articular as propostas dentro desse texto maior, o 
Plano de Cultura  Institucional.  Tal Plano,  entendeu esse fórum, deveria  contemplar,  além das propostas 
concorrentes a recursos pelo Edital, todas as ações implicadas na política cultural da UFSJ já consolidadas e 
com fontes  de  financiamento,  associadas  a  outras  ainda  em fase  embrionária,  respondendo  às  metas  e 
compromissos da instituição para um futuro próximo.

Dada  a  natureza  complexa  das  ações  e  da  abrangência  desse  Plano  de  Cultura  Institucional, a 
metodologia foi desdobrada em diversas frentes, de acordo com as especificidades das Ações envolvidas 
nesta proposta. Ou seja, há diferentes projetos e programas oriundos de diferentes áreas de conhecimento e 
diferentes engajamentos teóricos e metodológicos, refletindo em diferentes estruturações metodológicas e até 
mesmo opções lexicais e sintáticas. Assim sendo, os procedimentos metodológicos irão ser detalhados em 
relação  a  cada  Ação,  cada  qual  relacionada  a  um  ou  mais  objetivos  daquela  Ação,  facilitando  sua 
interpretação e validação dentro de sua área acadêmica de referência.
Ação 1: Circuito Centro Cultural UFSJ x Corredor Cultural Sudeste

Vinculada prioritariamente ao eixo 5), de Produção e Difusão das Artes e Linguagens, tangenciando 
diferentes linhas temáticas dentro desse eixo, o Centro Cultural UFSJ agrega diversas atividades artísticas, 
culturais e educacionais de São João del-Rei e região. Dentre as atividades realizadas pelo Centro Cultural, 
merecem destaque os concursos de presépios e poesias; o edital de ocupação de duas galerias (Principal e 
Escada),  cada  qual  com  cerca  de  oito  exposições  ao  ano;  visitas  guiadas  às  galerias  e  ao  Memorial 
Koellreutter; projeto Segunda no Solar, com sessões de filmes e debates; projeto Terça no Solar, com recitais 
de música erudita e popular na Galeria Principal; lançamentos de livros e saraus; empréstimo da Sala de 
Multimídia para grupos culturais, artísticos, associações comunitárias, movimentos sociais e órgãos públicos, 



para a realização de reuniões, mini-cursos e oficinas de utilidade pública. 
Outra  atribuição  do  Centro  Cultural  UFSJ,  que  é  vinculado  ao  Setor  de  Projetos  Artísticos  e 

Culturais, é apoiar na estruturação dos espaços de exposição e orientar as atividades artísticas nos três campi 
da UFSJ fora de São João del-Rei, o Campus Centro Oeste (Divinópolis), o Campus Alto Paraopeba (Ouro 
Branco) e o Campus Sete Lagoas (Sete Lagoas). A ideia é conduzir essas ações a ponto de tornar as quatro 
cidades  territórios  criativos,  reconhecidos  como tal.  Para  isso,  o  Centro  Cultural  UFSJ  irá  encampar  e 
desenvolver no biênio 2015 e 2016 será o Corredor Cultural Sudeste, que vai promover nesses territórios a 
circulação de atividades culturais e artísticas desenvolvidas por instituições públicas de ensino superior da 
região sudeste, filiadas a esse projeto e organizadas dentro da Coordenação de Cultura do FORPROEX-
Sudeste.

Dentro da lógica da linha temática d), para corredores artísticos, na qual o Corredor Cultural Sudeste 
se insere  perfeitamente,  o  Circuito  a  ser  estabelecido com o Centro Cultural  UFSJ pretende gerar  uma 
dinâmica que atenda as regiões das quatro cidades onde a UFSJ está presente. Será aberto um edital de 
participação para selecionar quatro atividades por semestre, duas para espetáculos de música ou teatro, duas 
para  mostras  de  artes  visuais,  sendo que  metade  será  para  propostas  internas  da  UFSJ,  e  metade  para 
propostas  externas,  que  sejam  vinculadas  ao  Corredor  Cultural  Sudeste.  A  metade  das  atividades 
selecionadas da comunidade interna da UFSJ deverá estar articulada com a comunidade externa, através de 
projetos extensionistas já existentes em arte e cultura. Tais atividades circularão entre as quatro cidades onde 
a UFSJ atua, possibilitando uma coesão e uma integração maior entre esses espaços, com uma logística de 
produção mais sustentável e equilibrada. O calendário dessas atividades será estabelecido em consonância 
com a programação do Centro Cultural UFSJ, ente que irá coordenar o Circuito Centro Cultural UFSJ x 
Corredor Cultural Sudeste, pois tem a capacidade técnica e material para tal. Além do edital, diversas outras 
atividades que não demandarem recursos,  principalmente de intercâmbio audiovisual,  serão incentivadas 
pelo Circuito. Em termos de etapas de execução do Corredor Cultural Sudeste no circuito do Centro Cultural 
UFSJ, tem-se:

• Concepção e Pré-produção –  Formação das equipes de trabalho, discussões sobre infraestrurua e 
preparação  de  editais  e  de  processos  formais  de  licitações,  concomitante  com  a  coleta  de 
informações para contribuir com o Mapeamento Cultural que está sendo encaminhado pelo Corredor 
Cultural Sudeste;

• Produção e Circulação – Divulgação dos resultados do edital de seleção e delineamento dos roteiros 
e atividades. Cada instituição participante do Corredor Cultural contará com produtores culturais 
locais nos eventos a serem realizados, passivo que a UFSJ já dispõe por sua prática com o Inverno 
Cultural;

• Pós-Produção – Avaliação geral dos trabalhos realizados, com reuniões avaliativas por equipe de 
trabalho, seguido de prestação de contas. Os resultados serão apresentados para a UFSJ e para o 
coletivo do FORPROEX Sudeste e Nacional.

Ação 2: Orquestra e Coral da UFSJ
Para a consecução dessa Ação, serão oferecidas 40 bolsas, 20 para a Orquestra e 20 para o Coral, de 

20 horas semanais a alunos da UFSJ, com o cumprimento de dois ensaios semanais, num total de 4h/a. Serão 
também realizados ensaios extras e ensaios gerais, segundo a demanda. Contará também na carga horária dos 
bolsistas as apresentações e concertos, mais o estudo de repertório e preparação vocal. Será oferecido curso 
de extensão de 160h/a, com oferta de ajuda de custo para alunos selecionados. Este curso terá como temática 
a “Performance da Música Histórica Brasileira” e permitirá um maior intercâmbio com a comunidade. Será 
oferecida a matéria “Práticas Avançadas em Canto Coral e Repertório Coral Brasileiro” na graduação, de 
maneira a integrar essa atividade às atividades de ensino, e para a atração de cantores visando complementar 
o efetivo vocal. Está previsto um mínimo de 4 concertos por semestre, bem como repertório variado a capela 
ou  com acompanhamento pianístico  (para o Coral),  ou com outros grupos do DMUSI.  Cada  repertório 
preparado pode  ser  apresentado  para públicos  diversos,  em ocasiões  variadas,  como as  feiras  culturais, 
solenidades,  Inverno Cultural  e outras atividades patrocinadas pelo Mais  Cultura.  O repertório histórico 
poderá também ilustrar pesquisas que invariavelmente resultam em artigos científicos, como tem acontecido 
com estudos recentes. Parte do repertório será apresentado em caráter didático, em escolas e igrejas ou outros 
equipamentos, para um público que habitualmente não tem acesso a esse tipo de música, constituindo uma 
série de caráter extensionista, com locais e cronograma a ser definido. A estrutura física para ensaios será a já 
disponível no DMUSI.
Ação 3: Centro de Referência da Cultura Popular Max Justo Guedes

Procedimentos metodológicos:
• Leitura  e  documentação  de bibliografia  pertinente,  visando construir  um referencial  teórico  que 



auxilie e fundamente a elaboração do material para o turismo histórico em São João del-Rei, bem 
como dos estudos relativos à História da África, da História das religiões de matriz Africana, de arte 
popular, etc.;

• Preparação de calendário de cursos e oficinas a serem oferecidas;
• Levantamento de lideranças locais objetos de estudo;
• Documentação fotográfica da Serra do Lenheiro;
• Processo utilizado para identificar os pontos da trilha, usada pelos moradores e  turistas, onde haja a 

presença da memória de fatos históricos (comprovados ou não) que estejam presentes na memória 
dos moradores do bairro;

• Sinalização da Trilha da Serra do Lenheiro com placas contendo relatos orais da população sobre 
acontecimentos que ocorreram na serra durante o tempo da escravidão, demais relatos importantes 
na constituição da identidade da comunidade, como também dados geográficos da Serra e alertas 
sobre a questão da preservação do espaço natural;

• Elaboração e revisão de artigo científico com resultados das pesquisas e as principais discussões ao 
longo do  desenvolvimento do projeto;

• Procedimento  de  documentação  fotográfica  dos  objetos  utilizados  no  garimpo  do  ouro,  a  ser 
utilizada na feitura dos postais para estimular o turismo histórico na região;

• Execução gráfica dos mapas afetivos da Serra do Lenheiro, a partir dos relatos e da documentação 
fotográfica recolhidos.

Ação 4: Parque Chacrinha
Quanto à Ação 4, do Parque Chacrinha, apesar da metodologia inerente a cada parceiro, a articulação 

ocorrerá de forma participativa, incorporando instituições e comunidades. Por participação entende-se uma 
estrutura decisória horizontal que constrói a articulação dos desejos de cada grupo no processo de concepção 
e construção do Parque. A partir das atividades preliminares iniciadas no 2º semestre de 2014, crianças e 
jovens foram os grupos de maior adesão, o que  apontou para um caminho a ser seguido pelo programa para 
difusão da proposta na comunidade. Os eventos culturais já existentes nos bairros, bem como o histórico 
cooperativo  no  qual  foi  concebida  parte  das  melhorias  urbanas,  também  constituirão  bases  para  o 
desenvolvimento do Parque Chacrinha. A definição das atividades é dinâmica e será objeto de avaliação e 
reformulação periódicos (semestrais), com especial atenção com a forma de engajamento das comunidades, 
de modo a evitar a sobreposição do conhecimento acadêmico e a criação de falsas expectativas. 

A articulação e orientação para os  próximos anos ocorrerá com a elaboração de um desenho urbano 
participativo, o qual se baseia na percepção, concepção e construção de espaços de uso comum definidos 
junto à comunidade, utilizando mutirões em oficinas de troca e construção de saberes. As intervenções então 
definidas comporão os temas geradores a orientar as ações dos parceiros, sendo implícita a temática sócio-
ambiental como forma de busca de soluções para os problemas locais. Espera-se ainda estabelecer relações 
de  colaboração com as  demais  propostas  do Programa Mais Cultura  nas Universidades  como forma de 
divulgação do Programa e troca de experiência com outros grupos, ampliando o entendimento dos processos 
locais à escala da cidade e da região.
Ação 5:  Programa de Incubadora de Projetos e Ações em Economia Criativa

Em termos  de  procedimentos  metodológicos,  a  Ação  5  será  desenvolvida  através  de  diferentes 
etapas, da seguinte forma:

• Formação das equipes gestora e mentora: Reunião de diretores (representantes da sociedade civil 
engajados como membros efetivos da incubadora nos setores de Imagem, Produção, Competência, 
Relacionamento, Tecnologia, Financeiro e Infraestrutura); Reunião de conselheiros (representantes 
do Conselho Municipal de Cultura e conhecedores da cultura local); Reunião de agentes (criadores, 
produtores,  gestores  culturais);  Reunião  de  consultores  (assessores  convidados  a  colaborar 
espontaneamente, vindos das instituições ACI/CDL, SEBRAE, SENAC, IER/FIEMG); Reunião de 
mentores  (professores  da  UFSJ dos  cursos  relacionados);  Reunião  de  bolsistas  (graduandos  dos 
cursos  de  Música,  Teatro,  Artes  Aplicadas,  Arquitetura,  Ciência  da  Computação,  Comunicação, 
Economia, Administração e Psicologia); Reunião geral (diretores, conselheiros, agentes, consultores, 
mentores e bolsistas);

• Elaboração de identidade visual  e  material gráfico:  Criação de identidade visual  (cartão,  folder, 
layout site/app); Criação de cartilha da incubadora e laboratório de economia criativa; Criação de 
calendário/agenda  cultural  colaborativa;  Produção  de  vídeo  institucional  da  incubadora  e  lab!; 
Criação  de  material  promocional  (camiseta,  avental,  caneta);  Disponibilização  de  infraestrutura 
(física e virtual), com abertura do espaço físico de co-working, sede da incubadora; Criação do site e 



protótipo do aplicativo; Fechamento do projeto de calendário/agenda/guia cultural 2016; Inicio dos 
trabalhos do Laboratório de Pesquisas;

• Criação de banco de dados: Pesquisa de campo; Testes do aplicativo; Pesquisa via app; Consolidação 
do  banco  de  dados;  Georreferenciamento;  Mapeamento  do  arranjo  produtivo  da  cultura  local; 
Elaboração de diagnóstico do patrimônio material e imaterial da economia criativa local (oferta e 
demanda de bens e serviços criativos);

• Início  da  Incubação  de  empreendimentos  culturais:  Lançamento  do  edital  de  incubação  de 
empreendimentos  criativos;  Mentorização,  com  apoio  dos  bolsistas  e  professores  vinculados  à 
Incubadora; Assessoria e Consultoria, com apoio em assuntos específicos de instituições parceiras da 
Incubadora; Realização de encontros entre os empreendedores em formação; Realização de oficinas 
sobre  assuntos  específicos  de  interesse  dos  empreendimentos  incubados;  Semana  Experimental 
Mineira  de  Empreendedorismo,  Inovação e  Artes  (SEMEIA);  Graduação  dos  empreendimentos, 
formação  dos  empreendedores  para  lançamento  no  mercado;  Feira  de  Negócios  Criativos  com 
apresentação dos projetos dos empreendimentos incubados e graduados na incubadora aos cidadãos 
interessados e a membros da iniciativa privada com vistas à realização de negócios em forma de 
apoio, parceria ou patrocínio; Oficinas/palestras, de formação de novos empreendedores e gestores 
culturais;  Apresentações  e  espetáculos,  com  mostra  cultural  dos  trabalhos  que  passaram  pelo 
processo de incubação;

• Diagnóstico  para  a  curadoria  digital  dos  acervos  de  partituras  das  bandas  e  orquestras  locais: 
Elaboração de formulário de pesquisa/entrevista; Visita às instituições da cidade, como Orquestra 
Lira Sanjoanense, Orquestra Ribeiro Bastos, Sociedade de Concertos Sinfônicos, Banda Municipal 
Santa  Cecília;  Visita  às  instituições  dos distritos,  como Corporação  Musical  Lira  Santa  Cecília 
(S.Miguel do Cajuru), Banda Lira do Oriente (Rio das Mortes), Corporação Musical Aquiles Rios 
(S.Sebastião da Vitória); Elaboração de relatório sobre a situação atual do patrimônio material de 
posse dessas instituições e orientações para o posterior processo de digitalização e curadoria deste 
patrimônio que abrange quase 3 séculos de história da música.

Ação 6: Casa Aberta: Centro Internacional de Criação e Circulação Teatral
O Programa Casa aberta, em termos procedimentais, está estruturado em 4 etapas:

• Palestras:  Ciclo  de  palestras  sobre  Teatro  Musical  valorizando  a  produção  artística  de  cada 
palestrante.  Os  temas  devem passar  pelas  mudanças  do  mercado  na  última  década,  montagens 
importadas e montagens nacionais, especificidades do teatro musical brasileiro;

• Mesa de debate: terá como tema central a formação do ator para o Teatro Musical; e Oficinas: serão 
oferecidas duas oficinas abertas à comunidade interna e externa da  UFSJ, a serem desenvolvidas por 
profissionais das artes que não tenham vínculo com as IES brasileiras;

• Montagem de show: “Na boca do povo” será um show criado pelo núcleo permanente de criação 
cênica do Curso de TEATRO da UFSJ, que terá em seu repertório músicas inicialmente compostas 
para teatro e que entraram para o imaginário popular. O show deverá ser construído em parceria com 
professores da UFSJ, alunos-músicos da UFSJ, alunos-figurinistas/cenógrafos da UFSJ e músicos da 
comunidade externa;

• Montagem de espetáculo: o espetáculo criado pelo núcleo permanente de criação cênica do Curso de 
TEATRO da UFSJ será construído a  partir  das músicas  selecionadas para  o show “Na boca do 
povo”. Será realizado um  exercício  de  criação  de  dramaturgia  e  a  intenção  é  a  construção  de 
um espetáculo inédito utilizando o repertório acima citado. O espetáculo deverá ser construído  numa 
parceria com professores da UFSJ e da UFMG, alunos-atores da UFSJ, alunos-músicos da  UFSJ, 
alunos-figurinistas/cenógrafos da UFSJ e músicos da comunidade externa.

Ação 7: Experimentoteca das Ciências e Matemática
Pretende-se implementar a Experimentoteca da UFSJ nos mesmos moldes daquela do Centro de 

Divulgação Científica e Cultural da USP (CDCC), em funcionamento desde 1984. A Experimentoteca é 
composta por 102 kits nas áreas de Matemática, Ciências, Biologia, Física e Química. Um mesmo acervo 
pode atender simultaneamente de 20 a 30 escolas e mais de 4.000 alunos (MORI e CURVELO, 2014). Cada 
kit contém 10 materiais do mesmo experimento. Sendo assim, a sala pode ser dividida em até 10 grupos de 
alunos. Os experimentos são projetados para serem trabalhados nas carteiras das salas de aula, ou seja, de 
fácil manuseio, não havendo a necessidade de um espaço físico destinado a laboratório. Um roteiro para os 
alunos e instruções para os professores acompanham cada kit. Os temas abordados abrangem grande parte do 
conteúdo de Ciências Naturais e Matemática dos Ensinos Fundamental e Médio. O  acervo  da 
Experimentoteca será utilizado da mesma forma que o empréstimo de livros em uma  biblioteca. Professores 



da educação básica e estudantes das licenciaturas, após a realização de cadastro e de cursos em oficinas de 
capacitação, podem solicitar o empréstimo do material,  ficando responsáveis pela integridade do mesmo 
durante o período. Um bolsista de extensão fará todo o controle do acervo, dos empréstimos, das retiradas e 
dos recebimentos dos materiais. As consultas de disponibilidade e reservas de material poderão ser feitais 
pessoalmente ou por email. A Experimentoteca será montada no Laboratório de Pesquisa Ensino de Ciências 
(LAPEC), no DCNAT, não havendo a necessidade de uma infraestrutura específica. A eventual manutenção 
nos  equipamentos  será  feita  pelos  técnicos  de  laboratório  do  DCNAT.  Pretende-se  divulgar  a 
Experimentoteca nas escolas públicas da região. As escolas serão cadastradas e seus professores poderão 
utilizar os materiais. A equipe de divulgação e treinamento será formada por professores da área de Ensino 
de  Ciências  e  de  Matemática  da  UFSJ,  bolsistas  de  extensão  e  alunos  do  PIBID,  todos  devidamente 
capacitados e familiarizados com os materiais e metodologia da Experimentoteca.
Ação 8: Um jogo sério para registro e difusão da cultura regional sobre receitas e práticas culinárias

O desenvolvimento deste projeto segue princípios da Engenharia de Software, com etapas de análise 
de  requisitos,  desenho  e  implementação,  testes  e  manutenção.  As  tecnologias  consideradas   estão 
relacionadas  com o  desenvolvimento  de  sistemas  para  dispositivos  móveis,  como Android  e  iPhone,  e 
sistemas centrados  na  internet,  como serviços  web (RESTful  APIs,  JSON),  aplicações web (PHP/Cake, 
jQuery, Bootstrap). Para cumprir com os objetivos, as seguintes atividades são estabelecidas: 

• Pesquisa e documentação de receitas e práticas culinárias da região (4 meses);

• Criação de um catálogo e uma aplicação web para o seu acesso (2 meses);
• Ludificação desta aplicação, ou seja, concepção do jogo sério por meio da criação de um  enredo 

para contextualizar a exploração do conteúdo com fases, atividades que requeiram memorização, 
raciocínio e interação dinâmica (6 meses);

• Implementação de serviços web (4 meses);
• Implementação do aplicativo para dispositivo móvel (4  meses);
• Implementação do aplicativo como uma aplicação web (4 meses);

• Testes, avaliação e refinamentos  (4 meses).
Ação 9: Programa CiberEducação

Em um primeiro  momento,  será criado um espaço virtual,  vinculado ao site da UFSJ,  para  ser 
utilizado  como  repositório  e  para  divulgação  de  estudos,  pesquisas  e  relatos  de  experiências  sobre  a 
utilização das TDIC em processos de ensino e aprendizagem, especialmente sobre o uso de dispositivos 
móveis em práticas pedagógicas. E o espaço será utilizado como ambiente virtual de aprendizagem e dará 
visibilidade  ao  desenvolvimento  do  Programa.  Considerando  os  objetivos  estabelecidos  para  o  Projeto 
“TDIC e Educação”, serão realizados cursos de curta duração (30 horas) acerca dos aspectos e conceitos 
relacionados à cibercultura e à cultura digital, além de abordagens sobre as possibilidades de apropriação e 
utilização  de  aplicativos/recursos  disponíveis  na  internet  em práticas  pedagógicas  (Blogs,  redes  sociais 
digitais, vídeos, cloud computing, jogos digitais e gamificação, REAs, etc.). Os Cursos serão voltados para 
os professores do ensino básico  das escolas públicas de Divinópolis/MG e serão realizados no Laboratório 
de Informática da UFSJ-CCO. Serão utilizados recursos como: computadores, internet, ambiente virtual de 
aprendizagem, material impresso, mídia digital, além de outros. 

Para o Projeto “ebook interativo e multimídia”,  propomos o desenvolvimento e a aplicação de um 
modelo de ebook interativo e multimídia  (artefato  digital)  voltado para abordagens pedagógicas. Serão 
adotadas estratégias visando compreender os modos de elaboração e utilização de ebooks em processos de 
ensino  e  aprendizagem.  Após  as  etapas  de  produção  e  desenvolvimento,  e  os  devidos  testes  de 
funcionalidade,  será disponibilizado para alunos e  professores  que serão convidados a  participar  de um 
levantamento com questões que permitirão a análise e avaliação do artefato a partir dos seguintes critérios: 
usabilidade,  apreensibilidade,  inteligibilidade,  atratividade,  eficiência  e  adequação.  Pretendemos  ainda 
promover ações/eventos, abertos à comunidade em geral, para divulgar o processo de desenvolvimento do 
programa, apresentar os resultados alcançados e possibilitar a integração e articulação dos projetos.
Ação 10: Projeto Arte na Praça

As apresentações artísticas terão periodicidade mensal.  Em cada dia de evento,  haverá um local 
específico pré-determinado para o artista se posicionar. As apresentações serão realizadas preferencialmente 
por Artistas de Rua, com duração total de cada evento de cerca de duas a três horas. Durante o evento, haverá 
distribuição de material educativo (cartões) contendo pequenos textos relacionados a conceitos relativos à 
cidadania (por exemplo, temas relacionados ao preconceito, estigma social, sustentabilidade, respeito, entre 
outros). Os temas e conteúdos a serem apresentados serão definidos pela equipe organizadora. Além disso, 
será distribuído material para avaliação do evento e sugestões por parte dos espectadores. Os Artistas de Rua 



convidados diretamente  pela  equipe  organizadora serão identificados por  meio de busca em páginas  da 
internet e redes sociais, preferencialmente pertencentes a grandes centros urbanos (Belo Horizonte, Rio de 
Janeiro e São Paulo), possibilitando a formação de redes e trocas de informações.
Ação 11: Projeto Tertúlia: ciência, arte e cultura

Para a Ação 11, serão realizadas ações quinzenais com temáticas variadas, desenvolvendo a cada 
encontro uma atividade sob a responsabilidade de um grupo de alunos da graduação, que terá um aluno 
bolsista  como coordenador, visando à articulação de conhecimentos artísticos, científicos e culturais.  As 
atividades serão elaboradas e desenvolvidas pelos grupos, sob a orientação dos professores envolvidos por 
meio  de  encontros  presenciais  e  virtuais.  Essas  atividades  poderão  ser  realizadas  tanto  nos  espaços  e 
dependências  da  UFSJ  como  em outras  instituições  de  ensino  do  município  ou  espaços  públicos.  As 
atividades deverão ser realizadas considerando as seguintes proposições:

• A  “Literatura  Dialógica”  será  caracterizada  como  uma  prática  cultural  e  educativa  que  se 
desenvolverá a partir da leitura de livros da Literatura Clássica Universal, com o intuito de expressar 
e dialogar com as interpretações de um determinado texto. Cada leitor(a)  (membro 4 do grupo) 
destacará trechos da obra e apresentará aos participantes;

• O “Cine-Saúde” terá como foco o fortalecimento da cidadania a partir de filmes que abordarão 
temáticas da saúde numa perspectiva interdisciplinar. O grupo terá que desenvolver sua proposta 
sobre questões científicas, políticas, sociais, culturais, históricas e atuais procurando articular com 
temas referentes à saúde;

• A “Música e Prosa” será uma oportunidade de promover conversas de caráter livre sobre diferentes 
temáticas,  tendo  a  música  como  elemento  integrador,  motivador  e  facilitador.  Além  do  grupo 
responsável,  o  evento  contará  com  a  participação  de  um  músico  convidado,  que  será  o 
mediador/coordenador dos encaminhamentos e do desenvolvimento da “prosa”.

Ação 12: Inverno Cultural UFSJ
O  Inverno  Cultural  UFSJ  é  um  festival  de  artes  integradas  que  ocorre  em  diferentes  espaços 

geográficos, sempre no mês de julho. Porém, a sua realização implica em 12 meses de trabalho intenso, de 
diferentes  equipes,  com diferentes  calendários.  Em linhas  gerais,  tomando  como base  a  28ª  edição  do 
Inverno Cultural, os procedimentos macro-estruturantes, assim como algumas etapas específicas do evento 
são:

• Preparação (setembro/2014) - Etapa preliminar onde se decide o conteúdo do evento (temática e 
atividades a serem desenvolvidas);

• Contatos Preliminares (outubro/2014) - Busca de informações sobre eventos e disponibilidade de 
agendas  dos  locais,  professores,  palestrantes  e  artistas  que  permitirão  a  definição  dos  recursos 
humanos, técnicos e artísticos que comporão o evento, assim como pesquisa da demanda de interesse 
de cidades da região por atividades ligadas ao evento;

• Inscrição de Propostas (de dezembro/2014 a fevereiro/2015) - Divulgação dos editais na modalidade 
de concurso, conforme Lei 8.666/93, para seleção de propostas de eventos e oficinas com inscrição 
de projetos de espetáculos de artes cênicas e música, oficinas, palestras, exposições, lançamentos de 
livros, contações de histórias, performances poéticas e mostras de audiovisual;

• Eventos de Marketing e Captação de Recursos (de janeiro a outubro/2015) -  Orçamento global, 
preparação  de  plano  de  marketing  e  reciprocidade  aos  patrocinadores.  Agendas  e  encontros 
empresariais visando à captação de recursos. Assessoria de imprensa preliminar;

• Design  de  Produção (de  março  a  junho/2015)  -  Processo em que se  formata  toda  a  produção, 
quantificando-se  e  mensurando-se  todos  os  recursos  físicos  e  de  infraestrutura  necessários  ao 
desenvolvimento do evento;

• Design de Logística (de abril a maio/2015) - Preparação do processo logístico necessário ao evento, 
prevendo  e  mapeando  ações  que  permitirão  o  gerenciamento  dos  aspectos  de  hospedagem, 
transporte, alimentação, adequação de espaços físicos para desenvolvimento das atividades (salas de 
aula,  teatros,  anfiteatros,  palcos,  palcos  móveis,  salas  de  concertos,  galerias,  salas  de  exibição, 
parques etc);

• Pré-Produção (de abril a junho/2015) - Confirmação dos eventos, contratação de todos os itens e 
montagem de equipes de trabalho. Definição de perfis de equipe de coordenação, monitoramento, 
edição de manual de atribuições, treinamento gerencial e de equipes, equipamentos e contratação de 
serviços  auxiliares  e  complementares.  Acionamento  da  assessoria  jurídica  para  efetivação  de 
contratos necessários aos recursos humanos, técnicos e de infraestrutura; 

• Produção: o evento (de 11 a 25 de julho/2015) - Realização do evento considerando os designs de 



produção e logística,  por  meio de processo de gerenciamento e  monitoramento das atividades e 
acompanhamento  em campo  das  atividades  culturais  e  didáticas  pelas  coordenações  de  áreas  e 
coordenação geral;

• Pós-Produção  (agosto/2015)  -  Pós-produção  geral  do  evento,  logística  de  desmontagens  de 
estruturas, envio do cartão de agradecimento, divulgação de resultados e pesquisas;

• Elaboração de Relatório Final e Prestação de Contas (setembro a dezembro/2015) - Prestação de 
contas e geração de relatórios de atividades.

As Ações 13 e 14 não terão metodologia detalhada nesta seção, pois o foco desta proposta está nas Ações que 
estão concorrendo por financiamento no Edital Mais Cultura. 

Na  medida  em  que  as  Ações  avançarem,  certamente  também  irão  avançar  sua  capacidade  de 
sistematização e articulação de materiais e métodos, pois todo projeto ou programa necessita de uma fase de 
amadurecimento, o que se pretende alcançar com a emergência deste Plano de Cultura Institucional. E uma 
meta importante de ser assumida em uma Plano dessa envergadura, é que ele consiga ser construído de forma 
transdisciplinar.  Ou  seja,  não  basta  ser  multi  ou  interdisciplinar.  É  preciso  agora  avançar  para  a 
transdisciplinaridade, quando será possível encontrar ancoragens teóricas e metodológicas em comum para 
diferentes áreas do saber que se orientam para objetos semelhantes. Mas tal referência ainda é um desiderato 
que deve ser conquistado com muito trabalho coletivo e diálogo.

Avaliação:
Da mesma forma que os procedimentos metodológicos foram diferenciados por estarem calcados em 

diferentes ações, também processo de avaliação, o qual, apesar de ser um componente global e definidor, tem 
seu lastro nos mecanismos avaliativos de cada ação em específico, listados a  seguir:
Ação 1: Circuito Centro Cultural UFSJ x Corredor Cultural Sudeste

O Centro Cultural UFSJ é gerenciado pelo Setor de Projetos Artísticos e Culturais da PROEX-UFSJ. 
Para  cada  uma  das  atividades  realizadas  há  uma  lista  de  presença,  além  de  diferentes  formas  para 
recebimento  de  feedback,  principalmente  online.  Há  também  um  questionário  online   (link 
http://goo.gl/forms/qzftHgN6dQ) para avaliação, bem objetivo e de fácil preenchimento, através do qual é 
possível coletar muita informação significativa para subsidiar o processo, assim como angariar sugestões. 
Quanto à avaliação mais técnica do Centro Cultural em sua complexidade, há a própria sistemática vigente 
na PROEX, que possui um planejamento para cada setor, com as metas, indicadores e ciclos avaliativos. Em 
relação à programação do Circuito Centro Cultural UFSJ x Corredor Cultural Sudeste, há o próprio ciclo 
avaliativo do Corredor, que ocorre dentro do FORPROEX-Sudeste, com metodologia própria de devolutivas 
e produção de relatórios os quais são também avaliados nacionalmente, pela Coordenação de Cultura do 
FORPROEX nacional.
Ação 2: Orquestra e Coral da UFSJ

Avaliação  interna:  acompanhamento  dos  resultados  do  processo,  da  efetividade  das  ações,  do 
impacto no currículo dos alunos e na produção científica do departamento;

Avaliação externa: levantamento de expectativa do público-alvo, do impacto aos sujeitos da prática 
extensionista, e da adesão às atividades e aos concertos;

Instrumentos: questionário, entrevistas estruturadas, amostragem estatística, estudo comparativo de 
processos anteriores e posteriores à implementação do programa, análise dos dados  e elaboração de relatório 
anual com propostas para aprimoramento dos procedimentos.
Ação 3: Centro de Referência da Cultura Popular Max Justo Guedes

a) Pelo Público:

• Questionários Aplicados - A principal metodologia de acompanhamento do projeto é baseada em 
questionários previamente elaborados e que são distribuídos aos participantes, logo após a realização 
das  oficinas.  Esses  questionários  objetivam estabelecer  critérios  de  ação  e  são   compostos  de 
perguntas que visam identificar os pontos fortes e pontos fracos das oficinas, as ameaças, bem como 
as oportunidades e  expectativas  dos  participantes;

• Seminários de Avaliação - Serão realizados seminários compostos pelos membros da equipe e os 
líderes comunitários visando, através do diálogo crítico, especificar metas a serem alcançadas pelo 
Programa;

• Avaliação nas escolas que atendem o bairro Alto das Mecês - Serão preparadas equipes de pesquisa 
que  irão  atuar  diretamente  na  rede  de  ensino  municipal  e,  em particular,  naquelas  escolas  que 
recebem o público-alvo de crianças e adolescentes do Alto das Mercês.
b) Pela Equipe:

• Serão promovidos encontros semanais nos quais os bolsistas deverão entregar relatórios sobre as 



atividades desenvolvidas. Como resultado dessa participação, os bolsistas deverão elaborar artigos e 
relatos de experiências que deverão ser avaliados pelos professores da equipe.

Ação 4: Parque Chacrinha
A avaliação será feita de duas formas: uma primeira forma processual a cada reunião de estruturação 

do conjunto das atividades, com periodicidade quinzenal; uma segunda será de formulação e consolidação 
das  atividades em um balanço de periodicidade semestral.  Este  balanço será constituído de relatórios e 
cronogramas detalhados para o período. Outras formas que  permitirão avaliar o processo são: a contribuição 
desta  proposta  para  o  desenvolvimento  de   pesquisas,  divulgadas  principalmente  em artigos  e  eventos 
acadêmicos; a ampliação do número  e engajamento dos participantes das próprias comunidades para além 
das atuais  envolvidas (dos bairros São Dimas e São Geraldo),  abarcando todas as comunidades da área 
compreendida pelo Parque Chacrinha, bem como por sua difusão como experiência para os demais bairros 
da cidade e região, baseadas em análises feitas pelos grupos envolvidos. 

Quanto à avaliação pela comunidade, esta será realizada mensalmente em reunião geral do Programa 
no Centro Comunitário, onde o que foi produzido em relação a pesquisas e intervenções será discutido. Tal 
reunião visa aprimorar a interação dos membros da comunidade quanto às ações e decisões de planejamento 
do Parque, assim como seu cronograma e eventos.
Ação 5:  Programa de Incubadora de Projetos e Ações em Economia Criativa

O processo de avaliação da Incubadora será organizado através dos mais diversos instrumentos, tais 
como questionários, reuniões setoriais de avaliação mensal, entrevistas estruturadas, amostragem estatística, 
estudo comparativo de processos anteriores e posteriores à implementação da Incubadora, análise dos dados 
e elaboração de relatório anual com propostas para aprimoramento dos procedimentos.
Ação 6: Casa Aberta: Centro Internacional de Criação e Circulação Teatral

A avaliação do programa se dará com:
• Análise do número de público participante das palestras e mesas redondas; 
• Relatório das oficinas a ser confeccionado pelos bolsistas;

• Capacidade de circulação do show e espetáculo produzidos no programa;
• Análise da efetividade das parcerias construídas durante o processo.

Ação 7: Experimentoteca das Ciências e Matemática
Para  o  processo  avaliativo,  são  propostos  alguns  movimentos  e  indicadores,  passíveis  de 

mensuração,  a  partir  de  visita  a  todas  as  escolas  públicas  de  São  João  del-Rei  que  possuam  Ensino 
Fundamental II e Médio para apresentação do programa Experimentoteca para diretores e professores de 
Ciências Naturais e Matemática:

• A cada empréstimo do kit, será solicitado que o professor faça um breve relatório, descrevendo a 
experiência pedagógica e avaliando os recursos utilizados;

• Os  relatos  de  professores,  alunos  de  Instrumentação  e  Prática  de  Ensino,  alunos  em  Estágio 
Supervisionado e dos alunos bolsistas ligados ao PIBID/CAPES/UFSJ sobre a utilização do material 
da Experimentoteca serão fundamentais para a evolução dos kits, elaboração de novas práticas e 
abordagens;

• Avaliações  e  depoimentos  de alunos  que farão uso dos  kits.  Isso  será  utilizado  como fonte  de 
verificação, análise e também como aprimoramento das atividades desenvolvidas;

• Ao final do primeiro ano de funcionamento da Experimentoteca, espera-se ter atendido 7 escolas da 
região e terem sido feitas pelo menos 30 retiradas de kits, atendendo a um total de cerca de 900 
alunos.

Ação 8: Um jogo sério para registro e difusão da cultura regional sobre receitas e práticas culinárias
A avaliação deste projeto pode ser realizada através de suas entregas. Considerando as atividades 

iniciais, uma página na internet deverá disponibilizar o catálogo produzido até o final da atividade 2, de 
Criação  de  um catálogo  e  uma  aplicação  web  para  o  seu  acesso.  Ao  final  das  atividades  5  e  6,  de 
Implementação do aplicativo para dispositivo móvel e de Implementação do aplicativo como uma aplicação 
web, o jogo sério proposto deverá estar disponível uma versão de homologação dos aplicativos web e para 
dispositivos móveis. Ao final da atividade 7, quando são realizados Testes, avaliação e refinamentos, todos 
os entregáveis, ou seja, elementos do jogo sério proposto nas formas de aplicativos móvel e web, deverão 
estar disponíveis na internet para uso pela comunidade, quando então serão auferidos fatores de relevância, 
usabilidade e de funcionalidade.
Ação 9: Programa CiberEducação

Serão adotadas estratégias para avaliar o envolvimento e a participação dos professores durante as 
etapas de desenvolvimento do Programa, assim como dos alunos bolsistas. Os instrumentos de avaliação 



serão:
• Observação e registro do envolvimento e da participação dos professores e dos alunos em todas as 

etapas do Programa; 

• Aplicação  de  questionários  e  rodas  de  conversa  sobre  o  desenvolvimento  das  atividades  e  dos 
aspectos gerais do programa;

• Portfólios com registro dos procedimentos e estratégias adotadas, com inclusão de imagens e vídeos 
das ações, além de considerações sobre os resultados alcançados.
Espera-se que o Programa CiberEducação possa contribuir para que os participantes alcancem os 

seguintes benefícios e competências, para que se tenham indicadores de avaliação:
• Conhecer de uma forma geral conceitos  e aspectos sobre cibercultura,  sobre a  importância e as 

transformações promovidas pelas TDIC nos diversos contextos, mais precisamente na educação;
• Elaborar  propostas  pedagógicas  incluindo  recursos  digitais,  considerando as  mudanças  do  atual 

contexto e as possibilidades das TDIC em processos de ensino e aprendizagem;
• (Re)conhecer e selecionar recursos digitais e estratégias didáticas que possam contribuir com uma 

melhor abordagem dos conteúdos pedagógicos;
• Conhecer  as  possibilidades  e  potencialidades  das  TDIC  para  promover  perspectivas  efetivas  e 

pertinentes para a motivação e aprendizagem dos alunos.
Ação 10: Projeto Arte na Praça

Instrumentos de avaliação: 
• Observação do envolvimento e da participação dos alunos nas atividades;

• Entrevistas  com  os  participantes  sobre  a  atividade  desenvolvida,  incluindo  avaliação  pelo 
participante e sugestão de ações;

• Questionários e rodas de conversa sobre o desenvolvimento das atividades e dos aspectos gerais 
sobre o projeto;

• Registro de todas as atividades por meio de relatórios, incluindo imagens e vídeos das apresentações. 
Ação 11: Projeto Tertúlia: ciência, arte e cultura

Para  o  processo  de  acompanhamento  e  avaliação  do  projeto  serão  considerados  os  seguintes 
indicadores:

• Reconhecimento da importância da cultura para a formação acadêmica;
• Capacidade  de  análise  crítica  de aspectos  sociais,  políticos  e  culturais  a  partir  das  proposições 

desenvolvidas; 
• Compreensão da articulação entre cultura, educação e o desenvolvimento científico;

Os instrumentos de avaliação serão:
• Observação e registro do envolvimento e da participação dos alunos nas atividades;

• Entrevistas  com os participantes  sobre  os  trabalhos  desenvolvidos,  considerando os  indicadores 
citados acima;

• Questionários de avaliação e auto-avaliação em cada encontro, com os grupos específicos, sobre a 
preparação, a apresentação e o desenvolvimento das propostas;

• Rodas de conversa sobre o desenvolvimento das atividades e dos aspectos gerais sobre o projeto;
• Adicionalmente, será elaborado um Portfólio de atividades, com inclusão de imagens e vídeos das 

ações, além do registro realizado pelo(s) responsável(is).
Ação 12: Inverno Cultural

A sistemática de avaliação do Inverno Cultural é complexa e envolve vários atores, com diferentes 
níveis de envolvimento com a Ação, em diferentes momentos do ano. Como estrutura básica, a avaliação 
geral e avaliação específica é feita após o evento com os seguintes grupos:

• Coordenação Geral do Inverno Cultural

• PROEX-UFSJ
• Produção
• Coordenações de áreas
• Assessoria de comunicação
• Pró-reitorias de atividades meio
• Prefeituras e Secretarias de Cultura parceiras
• Polícia Militar e Corpo de Bombeiros
• Equipe de Captação de recursos
• Equipe da Reitoria



Após as reuniões geral e por equipes, cada coletivo produz um relatório que vai integrar o relatório 
geral, no qual são indicadas sugestões de mudança de percurso, de aperfeiçoamento do projeto e metas para o 
evento, já com um esboço de cronograma contemplando a edição seguinte do festival. Outro elemento que 
compõe esse relatório são os dados de uma pesquisa realizada anualmente pelo Departamento de Economia 
da  UFSJ,  durante  o  período  do  Inverno  Cultural  UFSJ,  indicando  as  mudanças  econômicas  e 
comportamentais da população e identificando as especificidades do fluxo turístico que tem como objetivo 
principal o evento em questão.
Ações 13 e 14: Projetos, programas, atividades culturas consolidadas na UFSJ, eventos parceiros e 
eventos esporádicos

Para  assessorar,  analisar  e  avaliar  programas,  projetos,  cursos  e  atividades de extensão,  há uma 
Comissão  de  Extensão,  composta  por  representantes  de  docentes,  servidores  técnico-administrativos  e 
discentes.  Mas  a  avaliação  sistemática  dos  projetos  e  programas  é  uma  dificuldade  encontrada  pelos 
avaliadores,  que não dispõem de mecanismos consistentes  de acompanhamento da rotina  das atividades 
avaliadas. Nesse sentido, uma das medidas mais importantes em curso, do ponto de vista do planejamento, é 
a  implantação  de  um processo  de  monitoramento  e  avaliação  dos  projetos  e  programas  que  seja  mais 
abrangente e contemple de maneira mais veemente o viés das comunidades envolvidas, interna e externa, 
para que se obtenha um diagnóstico acurado e com maior valor para a sustentação das ações. Da mesma 
forma, tal compreensão permite um melhor equacionamento das demandas e uma melhor distribuição de 
recursos. Dentre as diretrizes construídas no FORPROEX, depreendem-se critérios de avaliação, que servem 
como orientação para qualquer iniciativa extensionista, na forma de eixos que os projetos desejavelmente 
devem  conter,  quais  sejam:  interação  dialógica  com  a  sociedade;  interdisciplinaridade  e 
interprofissionalidade;  indissociabilidade  entre  ensino,  pesquisa  e  extensão;  impacto  na  formação  do 
discente;  e,  finalmente,  impacto  e  transformação  social.  Tais  eixos  ilustram  a  tônica  que  a  extensão 
universitária  deve  conter  quando  de  sua  própria  avaliação,  bem  como  nos  momentos  de  avaliação 
institucional.

Ademais, em termos de acompanhamento e avaliação global do Plano de Cultura Institucional, foi 
estruturada uma Comissão de Gestão e Avaliação, ainda a ser nomeada, que conterá todos os coordenadores 
das Ações que co-assinam este Plano, o Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários,  a Diretora da 
Divisão de Projetos e Apoio à Comunidade Universitária, a Chefe do Setor de Extensão Universitária, dois 
membros do corpo docente, dois membros do corpo discente e dois membros da comunidade externa. Os 
procedimentos avaliativos contemplarão diferentes níveis  de acompanhamento,  a partir  dos  cronogramas 
físicos e financeiros das Ações e das metas estabelecidas.

Antes do início do exercício do Plano, haverá um curso de capacitação para gestão financeira e 
administrativa das Ações, com participação de toda a Comissão de Gestão e Avaliação, para que os processos 
formais da instituição não obstem a plena realização das atividades propostas dentro do planejamento. Todos 
os tempos das Ações devem ser estruturados considerando os processos administrativos que as antecedem, 
lição que tem sido internalizada a partir de dificuldades enfrentadas na história pregressa de avaliação na 
instituição. Ou seja, a preocupação desta Comissão será de proativamente preparar todo o Plano no sentido 
das  medidas  processuais,  antes  mesmo das  Ações  tomarem lugar.  Esse  mesmo procedimento  tem sido 
adotado para toda a política de extensão na UFSJ, uma vez que esse aspecto da vida acadêmica tem sido cada 
vez mais reconhecido socialmente e respeitado internamente. E muito desse respeito advém de uma crescente 
capacidade  de  avaliação  que  os  quadros  técnicos  estão  adquirindo,  gerando  indicadores  e  apontando 
ameaças. Recentemente, foi feito um grande esforço institucional, com o incentivo para a Especialização em 
Avaliação da Extensão, da Chefe do Setor de Extensão Universitária, que tem contribuído de forma cabal nas 
novas formulações e parâmetros avaliativos da extensão como um todo.

Em termos objetivos, a Comissão de Gestão e Avaliação do Plano de Cultura Institucional da UFSJ 
manterá um fórum eletrônico para comunicação diária. A princípio, anteriormente ao início da execução do 
Plano,  haverá reuniões gerais  quinzenais  de toda a  Comissão.  Após o início da execução das  Ações,  a 
Comissão será dividida em subcomissões de avaliação, que serão distribuídas por Ações, de modo que o 
coordenador de uma Ação não seja parte da subcomissão que vai avaliar sua própria. Cada subcomissão terá 
que acompanhar in loco as Ações sob avaliação, em dois momentos durante cada semestre de trabalho, 
completando um instrumento de avaliação eletrônica que está sendo elaborado. Após o início da execução 
das Ações, as reuniões gerais serão mensais, sendo que haverá uma roda de conversa semestral, para que 
sejam apresentados os relatórios dos coordenadores das Ações e para que sejam apreciados os dados das 
avaliações in loco. Ou seja, a intenção é que o Plano gere um pequeno relatório semestral, que aprecie as 
dimensões  internas  e  externas  da  avaliação  da  Ação  e  que  irá  mensurar  a  capacidade  institucional  e 
individual para se levar a cabo o que está proposto. Após os quatro semestres de vigência do Plano, um 



relatório abrangente será produzido, para fins de prestação de contas, retorno para as comunidades e registro 
das Ações realizadas, de forma a inspirar novas Ações, pesquisas e instruir passos ulteriores, num movimento 
dinâmico e natural, com é o próprio mundo da cultura.

Envolvimento da comunidade na qual a Instituição está inserida:
Ação 1: Circuito Centro Cultural UFSJ x Corredor Cultural Sudeste
O Centro Cultural UFSJ é o principal acesso a manifestações artísticas e culturais em São João del-

Rei, pois funciona todos os dias, das 8h às 20h, com gratuidade em todas as atividades. O espaço público é 
ocupado  pelos  alunos,  professores,  técnicos  e  a  população  em  geral,  independente  de  condição 
socioeconômica ou grau de integração com a UFSJ, pois a intenção é dialogar com toda a comunidade.

Ação 2: Orquestra e Coral da UFSJ
A comunidade terá  acesso  por  meio  do  curso  de  extensão,  que terá  suas  inscrições  abertas  aos 

interessados que comprovarem um mínimo de vivência com as instituições musicais da micro-região. Por 
meio das feiras culturais, concertos e eventos, o público amplo terá acesso aos resultados deste programa.

Ação 3: Centro de Referência da Cultura Popular Max Justo Guedes
As  ações  que  tem  sido  desenvolvidas  continuamente  junto  à  população  do  Alto  das  Mercês, 

realizadas no Fortim dos Emboabas,  vêm, gradualmente conquistando a adesão do público, inicialmente 
através das crianças, e depois  através dos pais,  padrinhos e avós.  Estas ações têm se expandido para o 
atendimento na escola onde as crianças do bairro estão matriculadas e em comunidades afrodescendentes 
como os quilombos Palmital e Jaguara.

Ação 4: Parque Chacrinha
A premissa dessa proposta parte das atividades que já foram iniciadas  junto às comunidades  de 

alguns bairros, segundo uma demanda de potencialização do uso dos espaços comunitários existentes, nas 
quais já foram desenvolvidas atividades em espaços residuais. Esse movimento terá continuidade a partir da 
elaboração do desenho urbano participativo.

Ação 5:  Programa de Incubadora de Projetos e Ações em Economia Criativa
Para  elaboração  e  consecução  desse  grande  Programa,  a  equipe  tem contado  com o  apoio  e  a 

participação efetiva da Associação dos Moradores do Bairro São Geraldo (SJDR), que tem uma comunidade 
bastante combativa, porém desmobilizada, além de um grande espaço comunitário subutilizado, com grande 
potencial agregador. Outra entidade partícipe é a Sociedade Amigos das Águas Santas (Tiradentes), que é um 
exemplo de organização, planejamento e mobilização, realizando projetos na comunidade e na escola do 
bairro de grande impacto cultural e social. Além dessas, há as agremiações musicais parceiras, que abrangem 
comunidades de diferentes municípios da região de São João del-Rei.

Ação 6: Casa Aberta: Centro Internacional de Criação e Circulação Teatral
Pretende-se com o Programa Casa Aberta aproximar os alunos dos cursos de formação em Teatro e 

Música com artistas regionais, nacionais e internacionais. Como ocorreu na edição de 2012, pretende-se 
trazer  espetáculos  do  mercado  para  o  ambiente  de  discussão  da  universidade,  bem  como  envolver  a 
comunidade externa na construção de  novos produtos  artísticos,  promovendo a  troca  de conhecimentos 
através de workshops.

Ação 7: Experimentoteca das Ciências e Matemática
Os materiais da Experimentoteca, além de seu potencial de acionar a rede oficial de ensino básico, 

podem também ser utilizados em eventos culturais  e  de divulgação científica como feiras de ciências e 
mostras culturais nas escolas, durante o Inverno Cultural da UFSJ, ou em locais públicos. A divulgação 
científica é uma prática social que vem sendo cada vez mais ampliada e desenvolvida, fundamental para a 
democratização do acesso ao  conhecimento científico e tecnológico e para a difusão da ciência junto à 
comunidade. No entanto, não houve participação da comunidade na elaboração e submissão da proposta.

Ação 8: Um jogo sério para registro e difusão da cultura regional sobre receitas e práticas culinárias
Este  projeto  busca  registrar  a  cultura  relacionada à  alimentação da população local,  difundindo 

saberes populares a outras comunidades em busca de uma alimentação mais saudável. Nesse sentido, há uma 
interação inicial com a comunidade, mas ainda sem canais objetivos desta para contribuir na formulação da 
proposta.

Ação 9: Programa CiberEducação
Grande parte do Programa está voltado para a participação dos professores de escolas públicas do 

município, além dos alunos e professores das instituições envolvidas. Em relação à comunidade, de uma 
forma geral, além do espaço virtual que ficará disponível para acesso, pretende-se promover eventos e ações 
que permitirão aos interessados conhecer sobre o processo de desenvolvimento do Programa e sobre os 
resultados alcançados, assim como serão realizados debates sobre o uso das TDIC na educação.



Ações 10 e 11: Projeto Arte na Praça e Projeto Tertúlia: ciência, arte e cultura
Os Projetos têm parceria com a Prefeitura Municipal de Divinópolis, que dará apoio na organização 

e na divulgação das atividades. A comunidade de Divinópolis, MG terá livre acesso a todas as atividades 
propostas, com interação especial naquelas desenvolvidas nos espaços públicos do município. As escolas e 
Instituições de Ensino Superior de Divinópolis também serão convidadas para participar do projeto, o que 
poderá  agregar  conhecimentos  e  facilitar  articulações  produtivas  entre  as  instituições,  considerando  a 
experiência  dos  projetos  desenvolvidos  em cada  contexto  e  das  produções  cotidianas  realizadas  pelas 
escolas. Infelizmente, ainda não foi possível realizar um movimento de participação comunitária no processo 
de formulação das Ações.

Ações 12, 13 e 14: Inverno Cultural, Projetos, programas, eventos institucionais, eventos parceiros e 
eventos esporádicos

Todas as atividades de extensão na UFSJ têm como princípio o acionamento dos 5 eixos da extensão 
brasileira, sendo alguns mais aprofundados do que outros, dependendo da natureza da Ação. Porém, todos 
devem conter canais ou instrumentos que assegurem a 'relação dialógica com a sociedade', o que implica na 
participação da comunidade em diversos momentos, seja na concepção, no planejamento ou na execução das 
Ações. 

À guisa de conclusão desse tópico, o ideal  seria uma participação plena das  comunidades,  com 
instâncias em todos os momentos de um Programa. No entanto, os tempos da universidade e seus processos 
diferem muito dos tempos da comunidade externa, desafio que tem que ser enfrentado com a intensificação 
de um engajamento sincero, respeitoso e propositivo, entre a universidade e a sociedade.

Envolvimento do Plano de Cultura com a população em situação de vulnerabilidade social:
Ação 1: Circuito Centro Cultural UFSJ x Corredor Cultural Sudeste
O Centro Cultural UFSJ está sendo adequado à realidade de pessoas com necessidades específicas. 

No momento já é provido de elevador de acessibilidade, faixas de sinalização no chão e intérpretes de Libras. 
Parte da política do Centro é promover e incentivar o artesão tradicional, aquele que produz de forma rústica 
e em pequena escala como forma de sobrevivência, figura muito comum na região. No circuito planejado em 
parceria com o Corredor Cultural Sudeste, as condutas do Centro Cultural UFSJ em todas as áreas são o 
ponto de partida.

Ação 2: Orquestra e Coral da UFSJ
Durante  o  desenvolvimento  da  Ação,  serão  realizados  concertos  didáticos  em  localidades  que 

apresentem  indicadores  sociais  desfavoráveis,  em  parceria  com  a  comunidade,  de  maneira  a  situar  a 
atividade musical como uma opção de exercício de cidadania, bem como ilustrar ludicamente uma prática 
artística e cultural a que essas comunidades poderiam ter acesso, mas que não é divulgada.

Ação 3: Centro de Referência da Cultura Popular Max Justo Guedes
A população do Alto das Mercês, onde o Centro de Referência está localizado, é de maioria negra e 

em situação de alta vulnerabilidade socioeconômica. O Programa se propõe a abordar sua história, registrá-
la, valorizá-la, e dar-lhe visibilidade. Propõe-se também a indicar caminhos para a geração de renda através 
das artes, artesanato e dos ofícios tradicionais, fomentando e dando suporte à iniciativas de cooperativismo e 
associativismo.

Ação 4: Parque Chacrinha
A partir da reabilitação do uso de espaços comunitários e de fomento à criação do Parque, espera-se 

fortalecer o sentido de pertencimento local, minimizando a suscetibilidade à violência urbana, muito próxima 
das populações mais vulneráveis, principalmente crianças e jovens. Nessa Ação, crianças e jovens tornam-se 
agentes principais de mudanças culturais, sociais e ambientais.

Ação 5:  Programa de Incubadora de Projetos e Ações em Economia Criativa
As associações de bairro, bandas e orquestras serão muito impactadas pela implementação desse 

programa  e  suas  ações.  Os  acervos  das  bandas  e  orquestras  de  São  João  del-Rei  e  distritos  serão 
beneficiados,  restaurados e resguardados por essa curadoria digital.  E a comunidade musical  será muito 
beneficiada pela disponibilização desse acervo, que hoje está apodrecendo dentro de cofres e gavetas nas 
instituições. São muitas as instituições localizadas em comunidades em situação de vulnerabilidade social e 
ameaçadas pela desvalorização de sua identidade cultural, e, consequentemente, a deterioração e perda desse 
grande acervo da música sacra e profana dos séculos XVIII, XIX e XX.

Ação 7: Experimentoteca das Ciências e Matemática
Alfabetização científica e tecnológica é um elemento fundamental para a construção da cidadania e 

para a preservação do patrimônio cultural. A implementação de práticas pedagógicas inovadoras nas escolas, 
integradas a processos dialógicos voltados à inclusão social, via cultura científica, é uma forma de promover 



o empoderamento de jovens de classes populares.
Ação 9: Programa CiberEducação
Nesse  Programa  será  dada  prioridade  para  professores  que  atuam em  escolas  em  bairros  com 

estudantes em situação de maior vulnerabilidade social. Além disso, no processo de seleção dos bolsistas do 
Programa,  serão  levados  em  consideração  critérios  que  possam  favorecer  a  participação  de  alunos 
provenientes de políticas de afirmação.

Ações 10 e 11: Projeto Arte na Praça e Projeto Tertúlia: ciência, arte e cultura
Nas apresentações artísticas e culturais para o Projeto Arte na Praça, será priorizada a participação de 

Artistas  de  Rua  de  grandes  centros  urbanos  e  também  de  Divinópolis,  indivíduos  que  muitas  vezes 
encontram-se em situação  de vulnerabilidade social.  Além disso,  por  se  tratar  de espaço democrático e 
aberto,  pessoas  de  classes  sociais  distintas  terão  acesso  às  apresentações  culturais.  Quanto  ao  Tertúlia: 
ciência, arte e cultura, pela essência da proposta, e considerando que as  atividades serão desenvolvidas em 
diversos espaços,  pessoas  de classes sociais  distintas  terão acesso.  Outro aspecto que poderá facilitar  a 
participação de pessoas em  situação de vulnerabilidade social, será o envolvimento das escolas públicas do 
município.

Ação 12: Inverno Cultural
Os espaços físicos a  serem utilizados para as oficinas são adaptados,  garantindo fácil  acesso às 

pessoas  com dificuldade de  mobilidade,  sendo providos  de:  portas  largas,  rampas  de  acesso,  banheiros 
adaptados e  elevadores.  As equipes  de segurança e  apoio são orientadas e  treinadas para auxiliarem as 
pessoas  com deficiência,  as  crianças  e  o público de terceira  idade.  Há uma gama de oficinas e  cursos 
oferecidos para públicos com vulnerabilidade social, além de realização de atividades negociadas com as 
comunidades mais periféricas.

A Ações 6, 8, 13 e 14 não se aplicam quanto a este item.
3.4 Envolvimento do Plano de Cultura com a diversidade cultural brasileira:

Ação 1: Circuito Centro Cultural UFSJ x Corredor Cultural Sudeste
O Centro Cultural UFSJ promove e recebe eventos direcionados à educação da população em relação 

a minorias, como por exemplo, a população LGBT. Também são apresentados eventos relacionados à cultura 
urbana (o grafite, hip hop, skate), à cultura afro-brasileira (folia de reis, dança, filmes, artes), cultura local 
(concurso de presépios, exposições religiosas, exposições de produtos típicos), dentre outras facetas.

Ação 2: Orquestra e Coral da UFSJ
Esta proposta trata de um aspecto dos mais interessantes, que é a valorização da cultura local. Um 

verdadeiro  patrimônio  praticamente  inexistente  em  outros  locais  de  Minas  e  do  Brasil,  e  por  isso, 
desconhecido. Por se tratar de  repertório de importante valor social, mas ignorado pela grande mídia, tem aí 
seu ineditismo e sua contribuição para a diversidade cultural brasileira.

Ação 3: Centro de Referência da Cultura Popular Max Justo Guedes
A proposta tem uma estreita relação com questões étnico-raciais pelo próprio perfil da comunidade 

que tem sido atendida no Alto das Mercês, durante os últimos dois anos, tendo se desdobrado nas parcerias 
com a Associação Afro-Brasileira Casa do Tesouro e com o programa Tugu-ná nos quilombos Palmital e 
Jaguara.

Ação 4: Parque Chacrinha
São João del-Rei é rica em expressões culturais, mas sua condição de patrimônio histórico nacional 

ofusca as demais manifestações, em especial as populares. Neste sentido, ações de mobilização e intervenção 
cultural nos bairros não centrais fomentam a diversidade cultural, constroem um sentido de pertencimento e 
ampliam a visão do sujeito quanto ao seu próprio espaço em interação com a cidade.

Ação 5:  Programa de Incubadora de Projetos e Ações em Economia Criativa
A Ação aborda projetos  em arte  digital,  design,  programação, literatura/poesia,  música/educação 

musical;  teatro/dança,  cinema/audiovisual,  congados  e  folias;  artesanato,  cerâmica,  barro,  argila,  outros; 
moda, arquitetura, comunicação e tecnologia  livre.  Com foco em economia criativa e amplo escopo de 
atuação,  o  programa  contribui  para  a  diversidade  ao  propiciar  o  diálogo,  a  troca  de  experiência  e 
conhecimento entre os diversos cursos, artes e áreas do saber.

Ação 6: Casa Aberta: Centro Internacional de Criação e Circulação Teatral
Ao trazer  a  música  para o centro  das  discussões  no  ambiente  teatral  elevamos  traços  do longo 

processo de formação de uma cultura nascida do embate de costumes: a influência da música africana na 
construção do samba e a presença do mesmo na realidade e imaginário brasileiros; a tolerância à diversidade 
que permite  o diálogo direto  entre  escola  tradicional  e  prática  musical  experimentada são exemplos  de 
olhares sobre abordados no Casa Aberta.

A Ação 7 não se aplica a este eixo, a não ser por estar envolvida com a escola pública, onde a 



diversidade cultural brasileira se manifesta de forma latente.
Ação 8: Um jogo sério para registro e difusão da cultura regional sobre receitas e práticas culinárias
Este  projeto  busca  registrar  a  cultura  relacionada à  alimentação da população local,  difundindo 

saberes populares a outras comunidades, em busca de uma alimentação mais saudável. Em especial, deverá 
ser catalogada uma série de práticas  e receitas tradicionais da culinária mineira,  bem como saberes das 
populações rurais do Brasil, privilegiando a diversidade, ainda que no mesmo espaço geográfico.

Ação 9: Programa CiberEducação
No  Programa  CiberEducação  não  necessariamente  serão  considerados  questões  relativas  à 

diversidade cultural  brasileira,  mas  aspectos  relacionados à  cultura  de uma forma geral,  principalmente 
quanto ao atual contexto social, político e cultural, compreendido como cibercultura, que tem influenciado  e 
apresentado perspectivas inovadoras para a nossa educação.

Ação 10: Projeto Arte na Praça
Nas apresentações artísticas e culturais, será priorizada a participação de Artistas de Rua de grandes 

centros urbanos e também de Divinópolis, com valorização da cultura popular, por meio da utilização de 
referências de artistas brasileiros e regionais.

Ação 11: Projeto Tertúlia: ciência, arte e cultura
Será  priorizada  a  produção  de  acervo  artístico  e  cultural  brasileiro  nas  atividades  que  serão 

desenvolvidas, ou seja, serão prioritariamente indicados livros, filmes e músicas para o desenvolvimento  das 
ações previstas nas propostas – para a “Literatura Dialogada”, para o “Cine-Saúde” e para a “Música e 
Prosa”. Em todas as atividades propostas buscar-se-á a valorização da diversidade cultural brasileira por 
meio da utilização de referências de artistas brasileiros e regionais.

Ação 12: Inverno Cultural
O Inverno Cultural por vocação e princípio prima pela atenção à diversidade cultural  brasileira, 

buscando  sempre  reunir  saberes  artísticos  e  culturais  de  diferentes  localidades  e  diferentes  orientações, 
proporcionando encontros e interações que fazem emergir  a  pluralidade. O lema do festival  é que todo 
artista, artesão, mestre de saberes ou gestor cultural que participa do evento é tratado da mesma forma, com o 
mesmo respeito quanto à sua contribuição. Mesmo os grandes artistas que fazem a ancoragem midiática do 
evento,  somente  são  contratados  após  aderirem à  pluralidade  das  propostas  do  festival,  ao  seu  caráter 
formativo e de legado para as comunidades.

Quanto às Ações 13 e 14, de projetos, programas, eventos institucionais, eventos parceiros, eventos 
esporádicos, dada a diversidade de orientações e áreas do conhecimento que agregam, certamente transitam 
na amálgama da diversidade cultural brasileira.

Considerando o espaço da universidade pública e a realidade de afirmação cultural da diversidade 
que se impõe na atualidade, contemplar a diversidade cultural brasileira passa a ser elemento estruturante, 
tanto  nas  esferas  acadêmicas  de  construção  de  conhecimentos  formais,  como  na  relação  com  as 
comunidades. Ou seja, não é papel de uma universidade estabelecer nenhum tipo de 'triagem' cultural para 
indicar ou rotular o que deve e o que não deve receber atenção, mas sim, encontrar na diversidade o seu 
principal elemento criador e propulsor de desenvolvimento científico, humano e social.

Referências Bibliográficas:

AGUAIR, G; JOYE, C. Da webaula ao e-book interativo: evolução do material didáticodos cursos a distância no IFCE. In: COLÓQUIO LUSO-
BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E ELEARNING,  3.,  2013,  Lisboa. Anais...  . S.  I.:  Colóquio  Luso-brasileiro  de  Educação  A 
Distância e Elearning, 2013. p. 1 - 20. Disponível em: <http://lead.uab.pt/?p=2790>. Acesso em: 18 maio 2014.
ARNAB, S. et al (Ed.). Serious Games for Healthcare: Applications and Implications. S. I.: Igi Global, 2012. 345 p. 
BAUMAN, Zygmunt. Vida para o consumo: a transformação das pessoas em mercadoria. Rio de Janeiro: Zahar, 2008.
BONFITTO, Matteo. O ator compositor: as ações físicas como eixo: de Stanislávski a Barba. São Paulo: Perspectiva, 2002.
BORGES, A. T. Novos rumos para o laboratório escolar de ciências. Caderno Catarinense de Ensino de Física, S. I., v.19, n.3, p.291-313, dez. 
2002. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/issue/view/1142>. Acesso em: 17 mar. 2015. 
BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002. 
BRASIL. Instituto  do  Patrimônio  Histórico  e  Artístico  Nacional.  Patrimônio  Imaterial. Disponível  em: 
<http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do?id=10852&retorno=paginaIphan>. Acesso em: 17 mar. 2015. 
BRASIL. Lei Nº 9.394/1996. Brasília, Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm>. Acesso em: 17 mar. 2015.
BRASIL. Lei Nº 10.639/2003. Brasília, Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.639.htm >. Acesso em: 17 mar. 2015.
BRASIL.  Ministério  da  Cultura.  (Org.). Plano  Nacional  de  Cultura. Disponível  em:  <http://pnc.culturadigital.br/>.  Acesso  em:  17  mar. 
2015.BARANOWSKI, Tom et al (Org.). Video game play, child diet, and physical activity behavior change a randomized clinical trial. American 
Journal Of Preventive Medicine. S. I., v. 40, n. 1, p. 33-38. jan. 2011. 
BRASIL. Ministério da Educação. Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio - Ciências da 
Natureza,  Matemática e suas Tecnologias. Disponível  em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/CienciasNatureza.pdf>. Acesso em: 17 mar. 
2015.
BRASIL.  Ministério  da Saúde.  Secretaria  de  Atenção  à  Saúde.  Guia  alimentar para a população brasileira :  promovendo a  alimentação 
saudável / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde,  .  Brasília : Ministério da Saúde, 2008.  210 p. – (Série A. Normas e Manuais 
Técnicos).



BUCKINGHAM, David. Cultura Digital, Educação Midiática e o Lugar da Escolarização. Educação & Realidade, S. I., v. 5, n. 3, p.37-58, set. 2010. 
Disponível em: <http://www.seer.ufrgs.br/index.php/educacaoerealidade/article/view/13077/10270>. Acesso em: 17 mar. 2015. 
CARDOSO, Fernando Henrique et. al. (Ed.) & WEFFORT, Francisco C.  et al (Ed.).  América Latina - Ensayos de Interpretación Sociológico-
Política. Santiago: Universitária, 1970.
CASTRO, I.R.R. et al. A culinária na promoção da alimentação saudável.  Revista de Nutrição, Campinas, v. 20, n. 6, dez. 2007. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1590/S1415-52732007000600001>. Acesso em: 17 mar. 2015. 
CHAUÍ M. Cultura e Democracia. São Paulo: Cortez, 1993. 
COSTA, Heloísa Soares de Moura. Desenvolvimento Urbano Sustentável: uma contradição de termos? Revista Brasileira de Estudos Urbanos e 
Regionais. Rio de Janeiro: ANPUR, v. 1, n. 2, p. 55-71, nov.1999.
CULLEN, K.W. et al. Squire’s Quest: Intervention changes occurred at lunch and snack meals. Appetite, S. I. v. 45, n.2 p. 148-51. out. 2005.
DETERDING, S.,  DIXON, D.,  KHALED, R.,  & NACKE, L. (2011). From Game Design Elements to Gamefulness: Defining “Gamification”. In: 
International Academic MindTrek Conference: Envisioning Future Media Environments, 15, 2011, Tampere. . Anais... . S. I.: International Academic 
MindTrek Conference: Envisioning Future Media, 2011. p. 9-15. 
DRUMMOND, Mota Juliana.  Marcas deles em mim: Memória, Música e Formação do Ator. 2012. 160 f. Tese (Mestrado) - Curso de Artes, 
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2012. 
DUARTE, M. eBook: desvendando os livros feitos de pixels. Brasilia: Pagelab, 2011.
EAGLETON, Terry. A ideia de cultura. São Paulo: Editora UNESP, 2005.
FALCÃO, D. A Física em museus e centros de ciência. In GARCIA N.M.D., HIGA I., ZIMMERMANN E., SILVA C.C. e MARTINS A.F.P. Martins 
et. al. (ed.). A Pesquisa em Ensino de Física e a sala de aula: articulações necessárias. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2012.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985.
GROTOWSKI, Jerzy & FLASZEN, Ludwik. O teatro laboratório de Jerzy Grotowski 1959-1969. São Paulo: Perspectiva, 2010 
GRUPO ARTISTAS NA RUA. Artistas na Rua. Disponível em: <http://www.artistasnarua.com.br/textos>. Acesso em: 17 mar. 2015.
GUINSBUG, J. Stanislavski, Meierhold & Cia. São Paulo: Perspectiva, 2008.
HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Centauro, 2006.
HARVEY,  David.  The‘new’imperialism:  on  spatio-temporal  fixes  and accumulation by dispossession.   Socialist  Register:  The New Imperial 
Challenge [S.I.], v.40, n. 1, p.63 – 87, jul. 2004.  Disponível em: < http://socialistregister.com/index.php/srv/article/view/5811#.VQg0W9LF9mo>. 
Acesso em: 17 mar. 2015.
HEIDEGGER, Martin. Construir, habitar, pensar. Petrópolis: Vozes, 2009.
HOLANDA, Sérgio Buarque. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
KOSTER, R. A Theory of Fun for Game Design. S.I.: Paraglyph Press, 2004.
LEFEBFRE, Henri. A cidade do capital. Rio de Janeiro: DP&A, 1999.
LEITE, Ligia Silva. "Mídia e a perspectiva da tecnologia educacional no processo pedagógico contemporâneo." In: FREIRE, Wendel et. al. (org.). 
Tecnologia e educação: as mídias na prática docente. Rio de Janeiro: Wak, 2008, p. 61-77.
LEMOS, André, e LEVY, Pierre. O futuro da internet: em direção a uma ciberdemocracia planetária. São Paulo: Paulus, 2010.
LEMOS, André: Olhares sobre a cibercultura. Porto Alegre: Sulina, 2003, p.11-23. 
LESSIG, Lawrence. Cultura Livre: Como a Mídia Usa a Tecnologia e a Lei Para Barrar a Criação Cultural e Controlar a Criatividade.  São 
Paulo: Trama, 2005. 
LEVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 2009.
MANHÃES, Luiz Carlos Siqueira. Redes que te quero redes: por um pedagogia da embolada In: OLIVEIRA, Inês Barbosa,  ALVES, Nilda et. al. 
(orgs.).Pesquisa no/do cotidiano das escolas: sobre redes de saberes. Rio de Janeiro: DP&A, 2001. 
MATTAR, J. Games em educação: como os nativos digitais aprendem. São Paulo: Pearson, 2010. 
MATTOS, Carlos A. Globalización, negocios inmobiliarios y transformación urbana. In: MCGONIGAL, J. Reality Is Broken: Why Games Make 
Us Better and How They Can Change the World. S. I.: Penguin Books, 2011. p. 416.
MOREIRA, M. A. Teorias de aprendizagem. São Paulo: EPU, 2011
MOREIRA, M. A. A Teoria da aprendizagem significativa e sua implementação em sala de aula. Brasília: UnB, 2006.
MORIN, Edgar. Os sete Saberes Necessários à Educação do Futuro. Brasília: UNESCO, 2001. 
MORI, R. C.; CURVELO, A. A. S. A Experimentoteca do Centro de Divulgação Científica e Cultural (CDCC-USP): 30 Anos de Contribuições ao 
Ensino de Ciências. Revista de Cultura e Extensão USP, v. 11, n. 1, p. 51-63, mai. 2014.
MOTA, Juliana. Para aprender a observar: Em busca de uma atuação polifônica. 2007. 97 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Artes, Universidade 
Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2007. 
NATÁLIO, Carlos e BIDARRA, José - Ebooks multimédia : o próximo capítulo na divulgação cultural? In: Encontro sobre Jogos e Mobile Learning, 
2, 2014 Coimbra. Anais... . S. I.: Encontro sobre Jogos e Mobile Learning. p.1-12. Disponível em: < http://hdl.handle.net/10400.2/3190>. Acesso 
em: 17 mar. 2015.
NOGUEIRA,M.D.P.(org) Extensão Universitária: diretrizes conceituais e políticas: Documentos Básicos do Fórum Nacional de Pró-Reitores 
de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras. Belo Horizonte: PROEX/UFMG; Fórum, 2000. 
NORBERGSCHULZ, Christian. O fenômeno do lugar. IN: NESBITT, Kate.  Uma Nova agenda para a arquitetura: Antologia Teórica 1965 – 
1995. São Paulo: Cosac Naif., 2010.
NOVAK, J. D.; CAÑAS, A. J. Theoretical Origins of Concept Maps, How to Construct Them, and Uses in Education. Reflecting Education Online 
Journal, S. I.,  v.3, n. 1-2, nov. 2007. Disponível em: <https://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&q=Theoretical+Origins+of+Concept+Maps
%2C+How+to+Construct+Them%2C+and+Uses+in+Education&btnG=&lr=>. Acesso em: 17 mar. 2015.
OLIVEIRA, Inês Barbosa, e ALVES, Nilda et. Al. (orgs.).Pesquisa no/do cotidiano das escolas: sobre redes de saberes.  Rio de Janeiro: DP&A, 
2001. 
OLIVEIRA, Inês Barbosa e SGARBI, Paulo. Estudos do cotidiano & educação. Belo Horizonte: Autêntica editora, 2008.
PAIVA,  C.  Elementos  para  uma  epistemologia  da  cultura  midiática.  Culturas  Midiáticas  -Revista  do  Programa  de  Pós-Graduação  em 
Comunicação  da  Universidade  Federal  da  Paraíba,  S.  I.,   v.  1,  n.  01,  p.1  –  12,  jul.  /dez.  2008.  Disponível  em:  < 
http://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/cm/article/view/11622/6662>. Acesso em: 17 mar. 2015.
PICON-VALLIN, Béatrice. A cena em ensaios. São Paulo: Perspectiva. 2009.
ROOSEN, C. The Renaissance of the Interactive Book.  UX Magazine, S. I., art. 586, dez. 2010.  Disponível em: <http://uxmag.com/articles/the-
renaissance-of-the-interactive-book>. Acesso em: 17 mar. 2015.
SACCOL, A., SCHLEMMER, E., & BARBOSA, J. (2011). M-learning e u-learning: novas pespectivas da aprendizagem móvel e ubiqua. São 
Paulo: Pearson, 2011.
SANTOS, L. A. S. Educação alimentar e nutricional no contexto da promoção de práticas alimentares saudáveis. Revista de Nutrição, Campinas, v. 
18, n.5. p. 681-692, out.2005. 
SANTOS, Milton. Pobreza Urbana. São Paulo: Editora da USP, 2009. 
SASSERON, L.H. e CARVALHO, A.M.P.. Alfabetização Científica: uma revisão bibliográfica. Investigações em Ensino de Ciências, S.I. v.16, n.1 
p. 59-77, 2011.
SENA, Gildeon, & MOURA, Juliana. Jogos eletrônicos e educação: novas formas de aprender. Game Cultura,  S. I, nov. 1999.  Disponível em:< 
http://www.Gamecultura.com br/index.php>. Acesso em: 17 mar. 2015.



SEVCENKO, Nicolau. A corrida para o século XXI: no loop da montanha-russa. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.
SEVERINO, A. J. Educação e Universidade: conhecimento e construção da cidadania. Interface: comunicação, saúde e educação, Botucatu, v.6, 
n.10, p. 117-24, out  2002.  Disponível em:< http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1414-32832002000100015&script=sci_arttext>. Acesso em: 17 
mar. 2015.
SILVEIRA, R. L. L., PEREIRA, P. C .X., UEDA, V. et. al. (Org.) Dinâmica imobiliária e reestruturação urbana na América Latina. Santa Cruz 
do Sul: EDUNISC, 2006. p. 45 a 63.
SILVEIRA, Sérgio Amadeu da. Software livre: a luta pela liberdade do conhecimento. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2004. 
SIQUEIRA, Angela C. de. AS NOVAS RELAÇÕES ENTRE A UNIVERSIDADE E A SOCIEDADE BRASILEIRA NA ERA DA REVOLUÇÃO 
CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA: O SABER (PODER) EM DISPUTA. Disponível em: <http://www.anped11.uerj.br/18/SIQUEIRA.htm>. Acesso em: 
17 mar. 2015.
SOBRINHO, Antonio Gaio. Sanjoanidades – Um passeio Histórico e turístico por São João del Rei. São João del-Rei: A Voz do Lenheiro, 1996.
SQUEFF, Enio & WISNIK, José Miguel. O nacional e o popular na cultura brasileira. São Paulo: Brasiliense, 2004.
STALLMAN, Richard M. Software libre para una sociedad libre. Madrid : Traficantes de Sueños, 2004.
STANISLAVSKI, Constantin. A preparação do ator. Rio de Janeiro: Civ. Brasileira, 2005.
UNESCO. DECLARAÇÃO UNIVERSAL DA UNESCO SOBRE A DIVERSIDADE CULTURAL. 2001. Disponível em: <http://www.peaunesco-
sp.com.br/destaque/diversidade_cultural.pdf>. Acesso em: 17 mar. 2015.
UNESCO.  Patrimônio Cultural no Brasil. Disponível em: <http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/culture/worldheritage/culturalheritage>. Acesso 
em: 13 abr. 2011.
VIEIRA, Sofia Lerche. A democratização da universidade e a socialização do conhecimento. In: FÁVERO, Maria de Lourdes. A universidade em 
questão. Petrópolis: Vozes, 1989. 
ZAMORA, M. H. Empoderamento, ação social e meio ambiente.  Revista de Ecologia do Século 21, Rio de Janeiro, ed. 113, p. 36-37, abr. 2006. 
Disponível em: <http://www.eco21.com.br/textos/textos.asp?ID=1327>. Acesso em: 17 mar. 2015.



Relatório de Autoavaliação Institucional 2014 – UFSJ 

Comissão Própria de Avaliação – CPA UFSJ 2014/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.1.2 – Política de Internacionalização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Política de Internacionalização da UFSJ 

 

Reconhecendo a importância da cooperação internacional no contexto educacional, 

econômico, social e político do século XXI, a UFSJ elege a internacionalização como uma das 

áreas de enfoque de seu planejamento estratégico e.  

 

A UFSJ entende a cooperação internacional, fundamentada na solidariedade e na igualdade, 

como um instrumento de superação de assimetrias entre povos, sistemas e instituições, bem 

como de construção de uma sociedade melhor e mais justa, sendo fundamental para a 

consolidação e a expansão da Universidade e para o desenvolvimento sustentável do País no 

cenário global. 

 

Para o período de 2012 a 2016, a UFSJ cria uma política de internacionalização, denominada 

“UFSJ Participativa; Plural e Internacional”, que tem como meta a transição de um processo de 

internacionalização passiva para um processo de internacionalização ativa (LIMA, M.C.; 

MARANHÃO, C.M.S.A., 2009).  

 

A internacionalização passiva se refere à mera mobilidade acadêmica discente e qualificação 

de docentes em instituições de reconhecido prestígio acadêmico no exterior, visando o 

desenvolvimento de uma elite intelectual. Já a internacionalização ativa se refere à implantação 

de políticas de Estado e institucionais voltadas para a atração e acolhimento de acadêmicos; à 

oferta de serviços educacionais no próprio país e no exterior; ao envolvimento com a 

mobilidade de experts – docentes e técnicos- e de discentes em áreas de interesse estratégico; 

à exportação de programas e instalação de instituições ou campi no exterior; à criação de 

programas e projetos de pesquisa em colaboração com instituições estrangeiras de 

reconhecido prestígio acadêmico; à participação em redes internacionais e ao desenvolvimento 

de políticas públicas e institucionais que visem o trabalho colaborativo entre instituições 

nacionais e internacionais.  

Nesse sentido, a UFSJ tem trabalhado no desenvolvimento de políticas institucionais que vão 

além da mera mobilidade discente para abranger outras ações de internacionalização que têm 

impacto direto sobre a qualidade de seus cursos de Graduação e Pós-Graduação.  

 

Uma dessas ações se refere à adesão a programas governamentais de incentivo à 

internacionalização da educação superior em áreas estratégicas, tais como, os programas 

Ciência Sem Fronteiras; Inglês Sem Fronteiras; Programas BRAFITEC; BRANETEC e PLI, 

além da participação em editais que fomentam a internacionalização, abertos pelas agências 

FAPEMIG, CAPES e CNPq.  

 



Com a missão de promover a inserção internacional da UFSJ e implementar o processo de  

internacionalização ativa, a UFSJ estabelece as seguintes metas em sua Política de 

Internacionalização:  

 

 Sensibilizar a comunidade acadêmica para as relações internacionais; 

 Mapear as relações internacionais na UFSJ; 

 Incrementar e fomentar as relações internacionais na UFSJ; 

 Divulgar oportunidades e eventos de âmbito internacional; 

 Participar em instâncias de fomento à internacionalização e capacitação em gestão 

de assuntos internacionais; 

 Desenvolver acordos e parcerias com instituições internacionais de reconhecido 

prestígio acadêmico, em todos os continentes; 

 Melhorar a condição de preparo dos alunos para um mundo 

globalizado/internacionalizado; 

 Internacionalizar a grade curricular dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação; 

 Desenvolver ações de Extensão em parceria com instituições internacionais 

 Aprimorar o perfil institucional no cenário global. 

 

Para alcançar essas metas, a UFSJ desenvolve oito eixos de ação estratégica de fomento à 

internacionalização ativa:  

 

1. Ampliação dos acordos de cooperação internacional com instituições de reconhecido 

prestígio acadêmico 

Dentro deste eixo, prioriza-se o desenvolvimento de acordos internacionais com instituições de 

diferentes países, em todos os continentes do mundo. Atualmente a UFSJ conta com 45 

acordos internacionais com instituições da Europa, Américas: do Norte, Central e do Sul; África 

e Coréia do Sul. No entanto, este número cresce cotidianamente com novas assinaturas de 

acordos e parcerias internacionais. O objetivo é ampliar e consolidar os acordos com os países 

com os quais já trabalhamos e desenvolver outros, prioritariamente em países e continentes 

com os quais a UFSJ ainda não tem convênios. Nessa direção, estão sendo negociados, no 

momento, convênios com a China, Japão, Austrália, Turquia, incluindo assim, países do 

continente asiático, da Oceania e do oriente.    

 

Participação em Programas Nacionais e Internacionais de fomento à internacionalização 

 

A UFSJ, através de sua Assessoria para Assuntos Internacionais, procura estar atenta aos 

programas e editais de internacionalização abertos pelo governo, através das agências de 

fomento. Atualmente, a UFSJ participa do Programa Ciência Sem Fronteiras e Inglês Sem 

Fronteiras (esses programas serão detalhados a seguir); do BRANETEC (programa voltado às 

Engenharias e áreas tecnológicas, financiado pela CAPES e governo Holandês); do PLI 



(Programa de Licenciaturas Internacionais, financiado pela CAPES e governo português) e 

BRAFITEC (programa voltado às Engenharias e áreas tecnológicas, financiado pela CAPES e 

governo Francês). Esses programas financiam visitas técnicas de professores da UFSJ a 

instituições estrangeiras e fomentam a graduação sanduíche para alunos das instituições 

envolvidas.  

 

3. Aumento da participação ativa dos alunos da UFSJ em instituições estrangeiras de 

reconhecido prestígio acadêmico:  

 

Dois programas contribuem para o intercâmbio estudantil. O primeiro deles é o PAINT – 

Programa Acadêmico de Intercâmbio Internacional, que conta com recursos destinados pela 

Reitoria para oferecer bolsas e passagens aéreas a alunos da UFSJ, provenientes das 

diversas áreas do conhecimento, que estudarão, gratuitamente, nas universidades estrangeiras 

parceiras. Os alunos são selecionados pela Assessoria Internacional a partir de princípios de 

meritocracia que envolvem o desempenho acadêmico dos alunos e a participação em 

programas institucionais de pesquisa, extensão e iniciação tecnológica e à docência. O apoio 

financeiro é concedido através de bolsas oferecidas pela instituição, após avaliação 

socioeconômica desenvolvida pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PROAE). 

No ano de 2013, como resultado do objetivo estratégico da Reitoria de investir na 

internacionalização, o número de selecionados duplicou, passando de 9 (nove) bolsas que 

foram oferecidas em 2012 para 18 bolsas, distribuídas em 2013.  Esse aumento do auxílio 

financeiro destinado aos discentes garantiu a participação de 18 alunos da UFSJ no ano de 

2013 em experiências acadêmicas internacionais, estudando em instituições reconhecidas de 

Portugal, Holanda, Alemanha, França, Chile e México.  

O segundo grande programa de fomento à mobilidade discente é o Programa “Ciência sem 

Fronteiras”, lançado pelo Governo Federal em 2011. Como resultado da qualidade dos cursos 

de Graduação da UFSJ e do trabalho estratégico no âmbito da internacionalização, o número 

de alunos da instituição que participam do programa Ciência Sem Fronteiras tem aumentado a 

cada nova chamada pública e, atualmente, a UFSJ se orgulha de ter trezentos e oitenta e dois 

(382) alunos participando do referido programa, de acordo com informações publicadas na 

página oficial do programa. O gráfico do Programa Ciência Sem Fronteiras, disponível em: 

http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/painel-de-controle, posiciona a UFSJ entre as 

“15 mais” de Minas Gerais, sendo a UFSJ a oitava instituição de Ensino Superior de Minas 

Gerais que mais envia alunos ao exterior no âmbito do programa Ciência Sem Fronteiras.  

 

As metas para os próximos anos é aumentar ainda mais a participação dos alunos no 

programa Ciência Sem Fronteiras e no PAINT. Para tanto algumas ações são previstas:  

. aumentar o número de bolsas do programa PAINT;  

. ampliar o número de convênios internacionais; 

http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/painel-de-controle


. oferecer cursos de línguas, através do Projeto Expressions, para os alunos de todos os campi 

da universidade; 

. tornar-se centro aplicador credenciado do TOEFL IbT (é importante observar que a UFSJ, 

através da sua Assessoria Internacional já se credenciou como centro aplicador autorizado do 

TOEFL ITP e aplica, no âmbito do Programa Inglês Sem Fronteiras, esse exame gratuitamente 

aos alunos da UFSJ e aos alunos de outras instituições de ensino superior, localizadas nas 

comunidades nas quais a UFSJ está inserida); 

. Manter a oferta de aulas de língua inglesa e cursos preparatórios para o TOEFL, 

gratuitamente, aos alunos da instituição, no âmbito do Programa Inglês Sem Fronteiras. Essas 

aulas já são ofertadas através do NUCLI-UFSJ, criado no âmbito do Programa Inglês Sem 

Fronteiras). Além disso, ainda pelo ISF, a UFSJ recebeu em 2014 e receberá em 2015 English 

Teaching Assistants (ETAs) para auxiliarem no preparo linguístico e cultural dos alunos da 

UFSJ para participarem da vida acadêmica em instituições estrangeiras;  

. ampliar e criar novas possibilidades de estágio internacional para as áreas de Ciências 

Humanas, Artes e Ciências Sociais Aplicadas, além dos estágios internacionais que já são 

realizados na área das Engenharias.  

4. Aumento da participação de alunos estrangeiros na UFSJ 

 

Se a participação dos alunos da UFSJ em universidades do exterior tem sido crescente, o 

oposto não é verdadeiro. A UFSJ não recebe o mesmo número de alunos estrangeiros na 

instituição, como envia. Um dos grandes fatores que impossibilitam a vinda de alunos 

estrangeiros para a UFSJ é a oferta majoritária de cursos em português. Diante disso, o 

desafio para os próximos anos é internacionalizar os currículos dos cursos de graduação e 

pós-graduação, através das seguintes ações:  

. diagnosticar potenciais servidores para a oferta de disciplinas em língua estrangeira; 

. fortalecer o ensino de línguas estrangeiras para a comunidade acadêmica (através do projeto 

Expressions,  Aliança Francesa, curso M.E.O – My English Online e Nucli/UFSJ); 

. criar catálogo de oferta de disciplinas internacionais em inglês, prioritariamente;  

.criar programas de dupla diplomação; 

. criar programas de pós-graduação interinstitucionais com universidades estrangeiras; 

. oferecer aulas de Português para estrangeiros em todos os campi da UFSJ, para atender os 

alunos intercambistas; 

.ampliar as possibilidades de estágio para alunos estrangeiros, através de negociações com as 

prefeituras, companhias e indústrias das cidades onde a UFSJ está inserida;   

. aumentar o número de convênios com países de línguas latinas; 

. mapear instituições estrangeiras que ofertam língua portuguesa, no intuito de estabelecer 

parcerias institucionais. Nessa direção, a UFSJ está desenvolvendo uma sólida parceria com a 

Universidade da Geórgia e passará a integrar o “Flagship Program”. Este programa do governo 

norte-americado, é coordenado nos Estados Unidos pela Universidade da Geórgia e visa 

capacitar cidadãos estadunidenses, desde a infância até a  idade adulta, a falar o português e 



conhecer a cultura latino-americana. No âmbito da universidade, os alunos norte-americanos, 

participantes do programa, atenderão a semestres acadêmicos na UFSJ, enquanto 

desenvolvem estágios em suas áreas de atuação aqui no Brasil. Além disso, alunos de Letras 

da UFSJ farão estágio internacional, em escolas conveniadas à UGA e participarão de 

semestres acadêmicos naquela universidade.  

  

5. Envolvimento de docentes e técnicos com o processo de internacionalização 

Embora diversos docentes já tenham parcerias acadêmicas e trabalhos sendo desenvolvidos, 

colaborativamente, com instituições estrangeiras, essas ações desses professores ainda têm 

sido resultado de esforços isolados e individuais e não resultado de uma política institucional.  

Com o plano de internacionalização estabelecido a partir de julho de 2012, busca-se a criação 

de mecanismos institucionais que motivem o envolvimento dos docentes e técnicos-

administrativos no processo de internacionalização. Algumas ações a serem propostas para a 

efetivação dessa estratégia são:  

. reformulação da resolução que rege o programa PAINT, com o intuito de incluir auxílio 

financeiro a servidores em missão acadêmico-científica em instituições estrangeiras;  

. criação de núcleos de pesquisa interdisciplinares da UFSJ e divulgação internacional dos 

mesmos; 

.  participação de professores visitantes e técnicos de instituições estrangeiras nos cursos de 

Graduação e pós-graduação da UFSJ;  

. criação de formas de financiamento institucional para a ida de professores da UFSJ e demais 

servidores para instituições estrangeiras e vinda de professores estrangeiros visitantes e 

técnicos estrangeiros para a UFSJ, preferencialmente por um período correspondente a um 

semestre acadêmico.   

. incentivo, com possibilidade de fomento, à participação de docentes e técnicos-

administrativos em cursos de qualificação no exterior em suas respectivas áreas de atuação; 

em visitas técnicas a instituições e institutos de pesquisa internacionais e em cursos de línguas 

estrangeiras para aprimoramento da proficiência linguística e conhecimento cultural. Esse 

último é um aspecto fundamental para a preparação dos servidores da UFSJ para o 

recebimento de discentes, docentes e demais servidores provenientes de instituições 

estrangeiras na UFSJ e, principalmente, para a internacionalização dos cursos de Graduação e 

Pós-Graduação da instituição.  

 

6. Participação em fóruns e redes interinstitucionais e internacionais 

 



Em um mundo de relações globais o trabalho em redes é importante para o desenvolvimento 

estratégico da internacionalização. A UFSJ, através de sua Assessoria Internacional, participa 

das seguintes redes e fóruns de cunho internacional: 

 

FORGRIFES: Fórum de Gestores de Relações Internacionais das Instituições Federais de 

Ensino Superior; 

 

FAUBAI: Fórum dos Assessores das Universidades Brasileiras para Assuntos Internacionais;  

 

GCUB: Grupo Coimbra das Universidades Brasileiras; 

 

AULP: Associação das Universidades de Língua Portuguesa.  

 

Grupo Tordesillas;  

 

Rede Uniminas: Rede de Universidades de Minas Gerais, quer reúne a Assessoria para 

Assuntos Internacionais da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Minas 

Gerais (SECTES) e mais 15 Instituições de Ensino Superior de Minas Gerais que atuam 

colaborativamente para assuntos internacionais.  

 

7. Participação em eventos de internacionalização 

 

A participação em eventos de internacionalização é importante por dar visibilidade nacional e 

internacional à instituição, além de viabilizar a assinatura de novos convênios de cooperação 

acadêmica e consolidar aqueles que já estão em andamento. No ano de 2013, a UFSJ, através 

de sua Assessoria Internacional, e com o apoio da FAPEMIG, esteve presente nos seguintes 

eventos de internacionalização: 

NAFSA: Feira de Internacionalização da Associação de Educadores Internacionais dos 

Estados Unidos, que em sua 65ª conferência anual, ocorrida em maio de 2013, em St. Louis, 

no estado de Missouri, reuniu mais de 400 instituições e organizações internacionais de 

diversos países. Esta feira é considerada a maior feira de internacionalização do mundo.  

EAIE: Feira de Internacionalização e 25ª Conferência Anual da Associação Européia de 

Educação Internacional para o Ensino Superior, considerada como o maior evento de 

internacionalização universitária da Europa. Esse evento, ocorrido em Istanbul, Turquia, reuniu 

cerca de 4.800 agentes de internacionalização de 90 países.  

Missão à França: desenvolvida em Paris, Toulouse e Reims Champagne-Ardenne, em março 

de 2013, com a presença da SECTES e mais 12 universidades mineiras.  

 



BMI Fair: The Brazil Higher Education Workshop 2013, ocorrida em outubro, na cidade de São 

Paulo. A participação nesse encontro possibilitou a negociação de diversos acordos de 

cooperação, principalmente com universidades irlandesas.  

 

Participação nas conferências anuais do FAUBAI e do Grupo Coimbra de Universidades 

Brasileiras.  

 

Para os próximos anos, a meta é participar dos mesmos eventos e de outras missões de 

trabalho em países com os quais a UFSJ tem acordos de cooperação, de preferência em 

delegações compostas pelos demais gestores institucionais.   

  

8. Ampliação da estrutura de internacionalização na UFSJ 

 

Além das metas descritas nos itens anteriores, outras ações são propostas para consolidar o 

processo de internacionalização da UFSJ. São elas:  

. ampliar a estrutura física e administrativa da Assessoria Internacional; 

. preparar material atualizado de divulgação da UFSJ em versão multilíngue (português, inglês, 

espanhol, francês); 

. legendar em versão multilíngue os vídeos institucionais da UFSJ; 

. criar sinalização e mapas dos campi da UFSJ em versão multilíngue; 

. dotar a UFSJ de recursos tecnológicos para tradução simultânea;  

. dotar a Assessoria Internacional de recursos financeiros destinados a apoiar a participação de 

discentes, docente e técnicos em programas de mobilidade internacional;  

. capacitar os servidores da Assessoria Internacional para o trato dos processos de  

internacionalização inerentes à sua função; 

. ampliar a estrutura de recepção de alunos estrangeiros com a criação de um sistema de 

tutoria internacional que envolverá professores, alunos, psicólogos e assistentes sociais.  

  

Internacionalizar é um desafio do cenário contemporâneo globalizado. As parcerias, em 

qualquer nível, permitem a troca de conhecimentos e o fortalecimento das partes envolvidas. 

Paradoxalmente, através das relações internacionais, há um fortalecimento dos valores locais a 

partir das trocas globais. Buscando o desafio de ampliar sua atuação e propondo as ações 

propostas nos oito eixos estratégicos mencionados anteriormente, a UFSJ assume o 

compromisso com a internacionalização e procura desenvolvê-la de forma ativa, participativa e 

plural.  
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PLANO INSTITUCIONAL DE FORMAÇÃO DE QUADROS DOCENTES (PLANFOR) DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Universidade Federal de São João del-Rei – UFSJ – instituída pela Lei 7555, de 

18  de dezembro de 1986, como Fundação de Ensino Superior foi transformada em 

Universidade pela Lei 10.425, de 19 de abril de 2002.  A UFSJ é pessoa jurídica de 

direito público, com financiamento pelo Poder Público, vinculada ao Ministério da 

Educação, que tem sede e foro na cidade de São João del-Rei, Estado de Minas Gerais. 

Como uma Instituição federal de ensino público superior, a UFSJ zela pela autonomia 

didático-científica, administrativa, disciplinar e de gestão financeira e patrimonial. A 

atuação da UFSJ é regida por seu Estatuto e, subsidiariamente, por seu Regimento 

Geral, pelas resoluções de seus Órgãos Colegiados Superiores, pelos regimentos de 

seus órgãos, pelos regulamentos e normas de aplicação, e por portarias e ordens de 

serviço de autoridades competentes.  

 

 

1. BASES DO PLANO INSTITUCIONAL DE FORMAÇÃO DE QUADROS DOCENTES 

(PLANFOR) 

 

A Universidade Federal de São João Del-Rei - UFSJ é uma instituição federal com 

apenas 26 anos de existência. Desde o processo de federalização, realizado em 1987, já 

assumia como eixos centrais de suas atividades fins a indissociabilidade entre as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. Consolidados os cursos de graduação, a 

partir de 1998, a instituição tem priorizado no seu Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI) a expansão da qualificação de seu quadro docente em nível de doutorado, a 

formação e a fixação dos grupos de pesquisa e a implantação da pós-graduação stricto 

sensu. Elementos fundamentais para a sua plena realização como universidade 

transmissora e produtora de conhecimento.    

 

Assumindo como estratégica uma política de incentivo à qualificação de seus quadros 

docentes, conseguiu ampliar seu número de doutores de 51 em 2000 para 124 doutores 

em 2007.  Com os programas governamentais EXPANDIR (2003-2006) e REUNI (2007-
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2012), a  UFSJ pôde ampliar seus recursos humanos rapidamente, contando atualmente 

com 680 docentes, dentre os quais 476 possuem o título de doutorado, 170 mestres, 17 

especialistas e 17 graduados, organizados em 150 Grupos de Pesquisa que estão 

registrados na Plataforma LATTES/CNPq em diferentes áreas do conhecimento 

científico, artístico e tecnológico. 

 

No âmbito do ensino de pós-graduação, em caráter stricto sensu, funcionam 16 

programas: Física e Química de Materiais, Teoria Literária e Crítica da Cultura, História, 

Processos Socioeducativos e Práticas Escolares, Psicologia, Engenharia da Energia em 

associação ampla com o CEFET/MG, Engenharia Elétrica em associação ampla com o 

CEFET/MG, Engenharia Mecânica, Bioengenharia, Ciências da Saúde, Tecnologias para 

o Desenvolvimento Sustentável, Biotecnologia, Matemática em Rede Nacional, Ciências 

Agrárias, Física em associação ampla com a UFLA e a UNIFAL e Ciências 

Farmacêuticas. Além disso, dois outros programas já foram recomendados pela CAPES, 

com início previsto para 2014: o mestrado em Enfermagem e o mestrado e doutorado em 

Bioquímica e Biologia Molecular. Neste último, a UFSJ faz parte, como Instituição 

Associada, da Associação Plena coordenada pela Sociedade Brasileira de Bioquímica e 

Biologia Molecular.   

 

A implantação da Pós-Graduação stricto sensu na UFSJ é relativamente recente, sendo 

os seus dois primeiros programas aprovados no biênio 2001/2002. Somente em 2008 

esse número foi ampliado para 6 programas, crescendo para 8 programas em 2009 e 11 

em 2010. Os dois cursos de Doutorado da Instituição somente iniciaram suas atividades, 

sucessivamente, nos anos de 2010 (Bioengenharia) e 2011 (Física e Química dos 

Materiais). Os rápidos avanços alcançados nos últimos anos nas pós-graduações da 

universidade implicou numa resposta imediata à considerável demanda por ampliação da 

infra-estrutura, em particular, laboratorial. Este apoio às pós-graduações e à melhoria da 

infraestrutura de pesquisa tem sido orientada pelo Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) da UFSJ, dando-se prioridade aos investimentos na construção de 

novos laboratórios, melhorias de instalações e equipamentos, como complemento ou 

contrapartida aos financiamentos do CT-Infra da Finep/CNPq e aos do Pró-

Equipamentos da Capes/CNPq. Essa estratégia também visa à melhoria da avaliação 

dos programas junto à CAPES e, em especial, à criação de novos cursos de doutorado. 

 

A UFSJ, conta também com 441 (quatrocentos e quarenta e um) servidores técnico-

administrativos, com a seguinte formação a) 13 alfabetizados, b) 23 com Ensino 

Fundamental Completo c) 94 com o Ensino Médio Completo, c) 68 com curso de 

Graduação, d) 209 com Especialização, e) 32 com Mestrado e f) 1 com Doutorado. 
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Esses dados também apontam para o avanço da qualificação dos servidores de nível 

médio, embora o número de técnico-administrativos efetivos tenha diminuído 

proporcionalmente em relação aos discentes presenciais da universidade, se 

encontrando na razão de 29,24%. 

 

No momento, UFSJ oferece 42 cursos de graduação e acolhe cerca de 13.000 alunos em 

seus cursos presenciais, em grande parte noturnos, e pouco mais de 7.000 alunos na 

Educação à Distância. Isso permite à UFSJ desempenhar um papel social de grande 

importância, ao possibilitar educação superior de qualidade, nas diferentes áreas do 

conhecimento, aos alunos que trabalham. Em segundo lugar, a alta qualificação dos 

docentes e o investimento na pós-graduação provocaram o avanço e a qualidade dos 

seus programas institucionais de Iniciação Científica. A estruturação e a ampliação de 

seus cursos de graduação influenciaram a trajetória da iniciação científica na UFSJ, 

revelando uma evolução contínua. Assim, se em 2003 oferecíamos um total de 61 

bolsas, já em 2007 foram distribuídas 140 bolsas de iniciação científica. Em 2013, o 

crescimento do Programa de Iniciação Científica da UFSJ contemplou 375 bolsistas.  

Para garantir a qualidade desse programa, adotou-se uma política de avaliação que 

conta com a participação de comitês internos e externos, compostos por professores 

pesquisadores.  

 

Essa política de incentivo à Iniciação Científica resulta numa efetiva integração entre as 

pós-graduações stricto sensu da UFSJ com as suas graduações. Complementando esse 

empenho e visando à ampliação da iniciação à pesquisa, bem como à melhoria dos 

cursos de graduação e da formação dos graduandos, a UFSJ criou o Programa 

Institucional de Iniciação Científica Voluntário (PIIC), na atualidade com 133 projetos em 

desenvolvimento, e conta ainda com o  Programa de Educação Tutorial –PET/CAPES, 

com 84 bolsas, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, com 

210 bolsas, e o Programa de Iniciação Científica Júnior (Primeiros Passos na Ciência), 

com 60 bolsas, estreitando os vínculos entre ensino médio público e a universidade. 

 

Nesse cenário, podemos afirmar que no campo da pesquisa e da pós-graduação, a UFSJ 

vem conquistando condições razoáveis de produção, gestão e transmissão de 

conhecimentos em distintas áreas do conhecimento, além da excelência conquistada na 

graduação e na política de extensão. Esses grupos têm sido eficientes na captação de 

recursos para o desenvolvimento de suas atividades de pesquisas, por meio de projetos 

de pesquisas em editais específicos de agências financiadoras como o CNPq, FINEP, o 

Pro-equipamentos da CAPES. Nos últimos anos, por exemplo, a UFSJ se organizou para 

apresentar propostas junto aos Editais do CT-INFRA e conseguindo sempre a aprovação 
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de projetos selecionados como fundamentais para o incremento das atividades de 

pesquisa na instituição. 

  

Apesar desse reconhecido avanço, mencionados acima, a UFSJ precisa ainda qualificar 

cerca de 30% de seu quadro docente atual para que todos alcancem a titulação de 

doutores. Há ainda que considerar que, diante do reconhecimento público pela qualidade 

do ensino, da pesquisa e da extensão que realiza, a Universidade Federal de São João 

del Rei aceitou a convocação da Presidência da República para a ampliação das vagas 

no ensino superior por meio da criação de três novos campi, respectivamente nas 

regiões do Alto Paraopeba (Campus do Alto Paraopeba, inaugurado em 2008 no 

município de Ouro Branco), do Centro Oeste mineiro (Campus Centro-Oeste Dona Lindu, 

inaugurado em 2008 no município de Divinópolis), e em  Sete Lagoas (Campus Tancredo 

Neves, inaugurado em 2009 no município de Sete Lagoa. Essa ampliação de vagas 

resulta na expectativa de novos programas de pós-graduação nesses campi.  

 

Embora tenha apresentado resultados bastante importantes e significativos. A UFSJ em 

seus 26 anos de existência é uma instituição ainda em fase de consolidação, com um 

razoável quantitativo de professores a serem qualificados e uma demanda significativa 

pela criação e consolidação de Programas de Pós-graduação, particularmente de novos 

cursos de doutoramento. No entanto, a universidade tem explicitado como prioridade a 

qualificação de seus docentes, na busca de eficiência no cumprimento de suas 

atividades fins: ensino, pesquisa e extensão. Desde seu início, a qualificação constitui 

matéria regulamentada, conforme especificado na resolução 003 de fevereiro de 2002. 

Essa resolução, ainda em vigor, estabelece as condições de afastamento de docentes da 

UFSJ para qualificação em nível de pós-graduação em seus artigos 5º. e 6º.: 

 

Art. 5º. Definir que o processo de afastamento é instaurado no departamento, a 
partir de solicitação do interessado dirigida ao chefe de departamento, e é instruído 
com os seguintes documentos: 

 
I. requerimento do docente com explicitação do tipo de afastamento; 
II. plano de trabalho detalhado, em consonância com o Planejamento Estratégico 
do departamento, que deve, obrigatoriamente, conter o Programa de Capacitação 
Docente  do Departamento; 
III. cópia da ata de aprovação do pedido de afastamento do docente, especificando 
o plano de substituições para seus encargos acadêmicos; 
IV. Termo de Compromisso, conforme Anexo I e Termo de Responsabilidade, 
conforme Anexo II, que são partes integrantes desta Resolução. 
 
Art. 6º. Determinar que o departamento, na análise dos pedidos de afastamento, 
leve em conta seu Programa Departamental de Capacitação Docente, no qual 
devem estar previstos: 
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I. as prioridades fixadas pelo Conselho Científico; 
II. os encargos acadêmicos sob sua responsabilidade; 
III. a ordem seqüencial de saída dos docentes. 

 

 

A regulamentação requer, no seu termo de compromisso e de responsabilidade, a 

garantia de responsabilização do departamento sobre os encargos didáticos do professor 

afastado para qualificação, garantindo assim a continuidade do curso sem prejuízo do 

aluno, mas também obriga ao professor submeter para avaliação um Relatório Semestral 

de Atividades para acompanhamento de sua qualificação à Pro-Reitoria de Pesquisa e 

Pós-graduação. 

 

O Plano Institucional de Formação de Quadros Docentes (PLANFOR) foi elaborado em 

concordância com as demandas apresentadas pelas unidades acadêmico-

administrativas, os Departamentos e as Diretorias de Campus, encaminhadas à Pro-

Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PROPE).  Essas informações e demandas foram 

sistematizadas para atender às normas do Programa PRODOUTORAL e aos interesses 

estratégicos da UFSJ. Para tanto, atentou-se para o papel da universidade no contexto 

regional em que se insere, priorizando um planejamento que levasse em conta a vocação 

regional de cada campus, bem como a relevância acadêmica, a oportunidade e os 

interesses estratégicos das proposições para a universidade. Importante, na construção 

desse programa de qualificação docente, foi a constante preocupação de afirmar o 

compromisso da UFSJ para com o desenvolvimento de sua região de abrangência, em 

sua missão de produzir e difundir conhecimentos, articulando ensino, pesquisa e 

extensão. Assumindo essas finalidades e essa visão, no Plano Institucional de Formação 

de Quadros Docentes (PLANFOR), foram ajustadas as demandas da UFSJ para o 

quinquênio 2013-2018.   

 

1. Afirmar as necessidades de condições para a construção de um 

planejamento das unidades administrativas e acadêmicas, objetivando 

orientar suas ações em nível de qualificação e pesquisa para a 

constituição e consolidação de grupos de pesquisas que possam 

assegurar o crescimento e o fortalecimento da pesquisa e da pós-

graduação na UFSJ.  

2. Qualificar o maior número de docentes possíveis, considerando os 

interesses estratégicos e o número de mestres existentes na UFSJ; 

3. Fortalecer e consolidar os Programas de Pós-graduação existentes, 

bem como assegurar condições para a criação de cursos de doutorado 

na instituição; 
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4. Fortalecer a pesquisa, consolidando os grupos de pesquisa, 

favorecendo a proposição e a criação de novos programas de pós-

graduação. 

5. Aproximar a pesquisa, o ensino e a extensão de forma a problematizar 

permanentemente objetos e objetivos da pesquisa institucional. 

6. Constituir novos grupos de pesquisa e consolidar os grupos existentes, 

assegurando o crescimento da massa crítica da UFSJ. 

 

Com o PLANFOR, a UFSJ pretende a) fortalecer os cursos de graduação por meio de 

uma maior integração entre a pós-graduação e os cursos de graduação existentes; b) 

formar quadros docentes qualificados para o sistema de ensino superior, o que impactará 

também o ensino fundamental e médio nas regiões de atuação da UFSJ, por oferecer a 

esses professores a possibilidade de se qualificarem por meio da criação de Programas 

de Pós-graduação nas diferentes áreas vinculadas às licenciaturas; c) fortalecer e 

institucionalizar a pesquisa por meio da constituição de grupos de pesquisadores 

capazes de assegurar melhores resultados no processo de avaliação da CAPES, o que 

permitirá a consolidação dos programas existentes; d) possibilitar o crescimento da pós-

graduação na UFSJ de forma a diminuir as assimetrias entre as diversas áreas do 

conhecimento, o que impactaria direta e fortemente os cursos de graduação da 

universidade que ainda não estão integrados com a pós-graduação; e) oferecer 

atendimento às demandas por pós-graduação e, portanto, de formação de quadros 

profissionais para a região, o Estado e o País, tanto no que se refere à capacitação 

docente para a área das licenciaturas, como para outras áreas profissionais de atuação. 

 

2. PLANEJAMENTO ACADÊMICO-INSTITUCIONAL 

 

O Planejamento Acadêmico-Institucional da Universidade Federal de São João del-Rei 

tem como objetivo central a consolidação e a ampliação dos programas de pós-

graduação da Universidade Federal de São João del-Rei, de forma a possibilitar a sua 

integração no sistema nacional de pós-graduação como agente responsivo, capaz de 

contribuir para a formação de pessoal qualificado nas diferentes áreas do conhecimento 

em que atua, com especial atenção para 1) as áreas que requerem uma maior demanda 

por professores qualificados com compromisso assumido com a qualidade do ensino, 

pesquisa e extensão, prevendo em suas metas a criação de programas de pós-

graduação e 2) as áreas que possuem programas de qualificação, mas precisam ser 

consolidados para que possam oferecer a curto e médio prazo cursos de doutorado em 

seus Programas de Pós-graduação.  Com esses dois grandes objetivos, a UFSJ 
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pretende garantir a integração entre ensino, pesquisa e extensão, assegurando ao seu 

alunado uma formação de qualidade nas diferentes áreas do conhecimento. 

 

2.1. Síntese das Políticas de Ensino, Pesquisa e Extensão 

 

As políticas de pesquisa, ensino e extensão são regidas pelo Estatuto da UFSJ, de 

acordo com o qual se definem como atividades de ensino os cursos, os programas de 

pós-graduação, bem como de extensão (art. 32). Com referência ao ensino, em 

específico, o do estatuto caracteriza a obtenção dos graus como forma de garantir a 

competência profissional dos graduados (art. 33). Nessa mesma direção, o ensino em 

nível de pós-graduação alia a competência profissional, por meio da capacitação do 

aluno para a docência, a sua formação como pesquisador e ao seu papel social de 

produtor de novos conhecimentos (art. 34). No que se refere à pesquisa, o Estatuto 

pretende garantir a liberdade de temas e o planejamento institucional, observando que a 

UFSJ dever ter por objetivo produzir, criticar e difundir conhecimentos culturais, artísticos, 

científicos e tecnológicos (art.35). O Estatuto atribui à extensão o objetivo criar e 

intensificar relações transformadoras entre a Universidade e a sociedade, por meio de 

um processo educativo, cultural, científico e tecnológico (art. 36).  

  

 Fundada nessa diretriz estatutária, o ensino de graduação deve resultar na 

formação de profissionais com educação científica e formação humanista sólidas, para 

intervir como agente ativo e responsável na sociedade, tomando como base sua 

consciência crítica, criadora e ética, produzindo e promovendo a difusão de 

conhecimentos com qualidade e transparência.  

 

 Do ponto de vista pedagógico-educacional, três elementos estão intimamente 

implicados na qualidade dos cursos de graduação: i) a atualidade, coesão e coerência 

das propostas curriculares, tendo em vista as demandas do mercado de trabalho e da 

vida em sociedade em seus aspectos mais amplos, tais como participação sociopolítica, 

justiça social e qualidade de vida para as atuais e futuras gerações de brasileiros; ii) uma 

atitude inclusiva e ao mesmo tempo exigente do corpo docente, no que diz respeito à 

construção da dinâmica de ensino-aprendizagem com os estudantes; iii) a avaliação 

como princípio educativo (tanto a avaliação dos discentes, no interior das unidades 

curriculares, quanto às avaliações dos docentes, das disciplinas e dos cursos), tendo em 

vista a possibilidade permanente de desenvolvimento de pessoas e instituições. 
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 A UFSJ assume como política de atuação uma diretriz que promova o 

aperfeiçoamento permanentemente de suas finalidades institucionais de ensino, 

pesquisa e extensão. Nesse posicionamento, há a ciência de que essas finalidades 

sejam flexivas, pois estão sujeitas a mudanças. Envolvida nessa compreensão, há que 

considerar que o dinamismo da relação entre universidade e sociedade está submetido à 

contextualização histórica e, portanto, requer a disposição de aprender, requer a 

capacidade de inovar e “flexibilizar” sua estrutura acadêmica, incluindo a natureza dos 

cursos que oferece, os currículos, as práticas e as tecnologias educacionais. 

 

 Neste sentido, a política de ensino da UFSJ pauta-se por um conjunto de 

objetivos e metas que, além de procurar as condições necessárias para o atendimento 

de demandas sociais e do mercado profissional, dirigem-se também para a concepção, 

ao desenvolvimento e a implementação de inovações educacionais e tecnológicas 

voltadas ao desenvolvimento da Região, do Estado e do País. Para cumprir esses 

objetivos e metas, a UFSJ busca ampliar a qualidade e a quantidade da oferta de vagas 

na graduação e na pós-graduação e a sistemática articulação da formação inicial e 

continuada. 

 

 Focado nas questões centrais tratadas no Plano Nacional de Graduação, PNG, 

documento de 2001, gerado pelo Fórum de Pró-Reitores de Graduação das IES 

Brasileiras, a UFSJ entende que a responsabilidade da IES com a formação do cidadão 

não pode se restringir a preparar o indivíduo para o exercício de uma profissão, a 

formação universitária exige hoje o compromisso com a produção de novos 

conhecimentos e o desenvolvimento da capacidade de adaptar-se às mudanças. A 

graduação não deve, pois, restringir-se à perspectiva de uma profissionalização estrita, 

especializada; ela deve propiciar a “aquisição de competências de longo prazo”, o 

domínio de métodos analíticos, de múltiplos códigos e linguagens, enfim, uma 

qualificação intelectual de natureza suficientemente ampla e abstrata para constituir uma 

base sólida para a aquisição contínua e eficiente de conhecimentos.  

 

 Para atender a tal exigência, a graduação necessita deixar de ser espaço de 

transmissão e aquisição de informações para transformar-se em um lugar de 

construção/produção do conhecimento, possibilitando ao aluno um papel ativo em se 

processo de aprendizagem. Isso só irá se concretizar pela integração dos diversos níveis 

de ensino e, em especial, da graduação com a pós-graduação. A UFSJ, em sua política 

de ensino, pesquisa e extensão, entende, em acordo com o PNG, que a “pós-graduação 
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precisa integrar, à sua missão básica de formar pesquisador, a responsabilidade de 

formação do professor de graduação, integrando, expressamente, questões pedagógicas 

às que dizem respeito ao rigor dos métodos específicos de produção do saber, em 

perspectiva epistemológica”. 

 

 Essa contextualização impõe que a universidade assuma um papel que a situe, de 

forma ativa e responsiva, entre os interesses, muitas vezes conflitantes, “da sociedade 

tecnológica e a contingência ética da necessidade de integração de todos ao patrimônio 

dos bens e da cultura que uma sociedade produz”. Nessa perspectiva, o processo 

pedagógico tem necessariamente que incluir a extensão universitária, quando se 

considera as parcerias com grupos sociais no contexto da inserção social, histórica e 

cultural.  Assim, a prática pedagógica deve contemplar a articulação entre ensino e 

pesquisa e as demandas sociais. Esse objetivo da UFSJ em seu Planejamento 

Acadêmico-Institucional está em conformidade com o documento referido como Plano 

Nacional de Educação, de 1999, aprovado pela Lei nº 10.172, de 09 de janeiro de 2001. 

Nesse documento, encontramos no capítulo dedicado à Educação Superior, a 

caracterização da integração esperada entre ensino, pesquisa e extensão da seguinte 

maneira:  

 

“...Ensino com extensão aponta para a formação contextualizada às agudas 
questões da sociedade contemporânea. Ensino com pesquisa aponta para o 
verdadeiro domínio dos instrumentos nos quais cada profissão se expressa, em seu 
próprio processo evolutivo. Neste contexto, o conceito da indissociabilidade 
requerido para o ensino da graduação não se reduz nem ao processo de produção 
do saber novo, nem às práticas de intervenção direta nos processos sociais, 
embora não se possa negar a pertinência da pesquisa e extensão em si (...) este 
conceito pedagógico exige um novo diálogo interdisciplinar, uma organização 
curricular que acolha, ao eixo científico básico que informa a área de conhecimento 
relacionada à atuação profissional, a contribuição de ciências conexas. Ele supõe, 
igualmente, educadores afeitos às questões da investigação e às indagações 
acerca dos rumos da sociedade contemporânea.” 

 
 
Entendemos, assim, que a relação entre teoria e prática ganha expressão quando 

atividades de pesquisa e extensão são associadas ao processo de ensino-aprendizagem 

na Graduação. Nesta perspectiva, os elementos curriculares da Graduação adquirem 

novas possibilidades de formas e de conteúdos e se faz necessária a busca e o 

permanentemente construir-se de uma estrutura curricular que permita incorporar outras 

formas de aprendizagem e de formação a partir da realidade social. Programas e 

projetos de Extensão e Pesquisa têm, respectivamente, aproximado professores e alunos 

da dinâmica e complexidade do mundo real e das entranhas dos sistemas de 
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conhecimento sistematizado. Tais programas e projetos têm sido estimulados com vigor 

a partir das Pró-reitorias correlatas. No âmbito da estrutura curricular dos cursos de 

Graduação da UFSJ, merece destaque o espaço ocupado pelas Atividades 

Complementares, demanda curricular que favoreceu decisivamente a ampliação das 

articulações entre ensino, pesquisa e extensão. 

 
 

 Uma vez que se objetiva uma maior articulação das atividades de extensão com 

as atividades de pesquisa, incentivando a produção de conhecimentos articulada às 

demandas da sociedade, realiza-se anualmente, no Congresso de Produção Científica 

da UFSJ, o Seminário de Extensão, onde todos os alunos bolsistas são obrigados a 

expor seus trabalhos, sendo avaliados por Comitê Externo e Interno. As avaliações 

realizadas nos últimos anos têm demonstrado a qualidade dos trabalhos de extensão 

desenvolvidos pela universidade, com destaque para o envolvimento nas  áreas de 

educação, cultura, saúde e meio ambiente. Destaca-se ainda a realização anual de um 

grande festival de cultura (denominado Inverno Cultural) que visa a formação de artistas 

por meio da realização de oficinas, e espetáculos que exploram as diferentes linguagens 

artísticas que estão sendo desenvolvidas na região e no país. 

 

 Uma das ações prioritárias para a institucionalização da pesquisa na UFSJ é a 

regulamentação da pesquisa produzida na casa, regulamentação esta já iniciada a 

alguns anos, através de um processo ainda em curso. São prioritários para a pesquisa a 

qualificação docente a consolidação dos programas de pós-graduação existentes e o 

fortalecimento dos grupos de pesquisa.  

 

 Considerando o amadurecimento da pesquisa na Instituição e que a reforma 

universitária proposta pelo Governo Federal estabeleceu novos patamares para a 

manutenção de status de universidade, focados na consolidação e na expansão da pós-

graduação Stricto sensu, a Universidade Federal de São João del-Rei assumiu três 

objetivos estratégicos fundamentais: 

 

1) A criação de uma cultura de planejamento que estabeleça as diretrizes para as ações 

dos docentes, visando atender a objetivos estratégicos das unidades acadêmicas e 

administrativas, em consonância com os interesses estratégicos da UFSJ focados no 

crescimento e na consolidação das atividades de pesquisa e de pós-graduação. 

 

2) A consolidação dos Programas de Pós-graduação existentes, com o objetivo de 

criação em curto e médio prazo de novos Programas de Doutorado, definindo prioridades 
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institucionais na alocação de recursos orçamentários e extra-orçamentários, necessários 

à sua implementação. 

 

3) O fortalecimento e a consolidação dos grupos de pesquisa emergentes para 

impulsionar a criação de novos programas de pós-graduação stricto sensu.  

 
 Atendidos esses objetivos, a UFSJ poderá definir também as ações necessárias 

pra a consolidação da pesquisa e da pós-graduação, prioridade máxima da UFSJ já no 

quinquênio anterior, e que se mantém para o quinquênio 2014-2018. Assim, para a 

consolidação da pesquisa de qualidade na Instituição é necessária a combinação de 

vários fatores que dependem de diferentes atores institucionais, como: Unidades 

Acadêmico-administrativas, tais como Diretorias de Campus, Departamentos, Grupos de 

Pesquisa, Pesquisadores, Instâncias Administrativas Internas (limites orçamentários, 

normas institucionais, Conselhos Deliberativos, etc) e externas (Agências de Fomento, 

Políticas e Prioridades Nacionais e Regionais). Tendo em vista a necessária articulação 

entre esses atores institucionais propõem-se os seguintes objetivos para a pesquisa e de 

pós-graduação: 

 

a) manter programas de capacitação docente continuada;  

b) apoiar grupos emergentes de pesquisa e induzir a captação de recursos em agências 

de fomento com a conseqüente ampliação do número de projetos financiados 

externamente;  

c) estimular e apoiar os recém-doutores;  

d) expandir a prática da pesquisa na graduação e aumentar o número de bolsas de 

iniciação científica;  

e) aprimorar permanentemente os processos de seleção, acompanhamento e avaliação 

da iniciação científica;  

f) recuperar e ampliar a infra-estrutura de pesquisa;  

g) fortalecer os programas de Pós-graduação Stricto Sensu;  

h) apoiar a criação de novos programas de Pós-Graduação Stricto Sensu; 

i) estimular a inovação tecnológica;  

j) aprimorar a gestão institucional da pesquisa e pós-graduação através da construção de 

acompanhamento e registro informatizado da pesquisa e  

l) incentivar o intercâmbio de grupos de pesquisa com centros de excelência nacionais e 

internacionais. 
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2.2. Síntese das ações de expansão do ensino, pesquisa e extensão 

 

A reestruturação e expansão da Universidade Federal de São João del-Rei se justifica 

pelos resultados acadêmicos já alcançados e sua efetiva e potencial inserção social. É 

essencialmente no cruzamento destas potencialidades que a UFSJ ancora o seu projeto 

de reestruturação acadêmica, tendo como horizonte a interação entre as graduações, a 

expansão da pós-graduação stricto sensu e as atividades de pesquisa e extensão. Nesse 

sentido, a complementação do quadro de licenciaturas e os projetos de graduação 

articulados às graduações já existentes e a projetos de pesquisa e extensão apontam 

para a interação das áreas de conhecimento de forma sólida e historicamente 

estruturada.  

 

 Na ampliação das licenciaturas, a experiência institucional da UFSJ pode ser 

demonstrada pela criação, no início dos anos 2000, dos cursos de licenciatura em física, 

química e, apenas em 2002, ciências biológicas, fruto do desmembramento de uma 

licenciatura em ciências. Este movimento de reestruturação ampliou o escopo de 

formação de professores, com grande impacto regional, se deu de forma articulada com 

a criação do primeiro curso de pós-graduação stricto sensu, em física, química e 

neurociência. Como resultado daquela reestruturação foi reformulada a estrutura 

curricular, com a ampliação de entrada de alunos e a introdução de um ciclo básico das 

três licenciaturas, para o ano de 2008. Esse processo demonstra complementaridade 

dinâmica entre a graduação e a pesquisa e a pós-graduação. Outro caso de destaque 

corresponde ao curso de Letras. Esta graduação é uma das mais tradicionais da UFSJ, 

tendo sido reiteradas vezes bem avaliada (no antigo “provão” e no atual ENADE). O 

Curso de Letras reformulou o seu projeto pedagógico no sentido de sua flexibilização e 

da autonomia do graduando, em 2005. O novo currículo é organizado em três ciclos, com 

opções por modalidades e percursos formativos (com orientação) e indica complementos 

não presenciais. É um avanço que se fez de forma concomitante à implantação do 

mestrado em Letras, iniciado em 2003, reforçando a supracitada complementaridade.  

 

 Sob outro aspecto, as propostas de criação de novas graduações têm-se 

originado de projetos, portanto, como resultado da relação direta entre ensino-pesquisa-

extensão. Nesse campo, é exemplar a criação da graduação em História em 2002, como 

corolário de uma trajetória que se iniciou com um projeto de catalogação do acervo de 

fontes cíveis e criminais do Arquivo do Museu Regional (disponível em 

http://www.acervos.ufsj.edu.br/), iniciado na década de 1990, desenvolveu-se em torno 

de diversos projetos de pesquisa e resgate documental e criou uma pós-graduação lato 
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sensu gratuita e de formato acadêmico em 1994. A graduação (licenciatura e 

bacharelado) em 2002, articulada aos inúmeros projetos, à continuidade da pós-

graduação stricto sensu em História de Minas (1994-2007) e à consolidação do 

Laboratório de Conservação e Pesquisa Documental – LABDOC, possibilitou a recente 

aprovação pela CAPES de um mestrado. É evidente aqui a profícua relação entre ensino, 

pesquisa e pós-graduação.  

 

 Outros cursos surgidos ainda em 2002, na UFSJ, vieram suprir demandas sociais 

importantes, tais como a das licenciaturas em Matemática e Educação Física, ou o curso 

de Ciências Contábeis. Além disso, os novos campi recém-criados, na Região do Alto 

Paraopeba e nos municípios de Divinópolis e Sete Lagoas, apresentam perfis 

curriculares com sólida e versátil formação científica geral, interação entre as áreas 

específicas e possibilidades de migração entre cursos. Esta nova dimensão da UFSJ já 

apresenta impacto em sua sede e a reciprocidade das experiências apresenta-se como 

elemento dinâmico de reestruturação. Os movimentos no sentido da flexibilização 

curricular são, pois, realizados no âmbito do conflito de concepções, de práticas e de 

exigências democráticas que caracterizam as unidades, mas também pela relação entre 

experiências oriundas de diversos momentos da história institucional. Por isso mesmo, 

esses movimentos revestem-se de maior significado e impacto institucional, de caráter 

orgânico e continuado.  

 

 A UFSJ tem como maior desafio a expansão e a consolidação de sua pós-

graduação stricto sensu, como fruto e, ao mesmo tempo, dimensão de fomento de sua 

pesquisa e de sua extensão. Nosso diagnóstico institucional aponta, apoiado em nossa 

história de desenvolvimento acadêmico, para a necessidade da ampliação da massa 

crítica docente, para o crescimento e a consolidação dos programas de pós-graduação 

stricto sensu e dos grupos emergentes comprometidos com a pesquisa e a extensão. 

Nessa perspectiva, acena-se a continuidade da expansão da pós-graduação com a 

criação de novos programas, como vem ocorrendo com especial vigor nos últimos 4 

anos, implicando em uma expansão integradora entre ensino, pesquisa e extensão.  

 
 No conjunto das propostas de novos cursos e de reformulações dos existentes 

podemos identificar aspectos globais essenciais: a) a ampliação do quadro docente 

facilitará a confecção de projetos e a formação de grupos ou linhas de pesquisa que são 

hoje restringidos por contingentes pequenos nas diferentes áreas do conhecimento; b) as 

áreas novas inauguram novos percursos acadêmicos e multiplicam as possibilidades de 

interação multidisciplinar; c) o novo quantitativo de docentes, o impacto na pesquisa e a 

interação entre grupos criam condições para novos projetos de mestrado e de doutorado, 
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condição prevista, aliás, para a nossa consolidação como Universidade.  

 Diante do diagnóstico institucional dos Programas de Pós-graduação, dos grupos 

de pesquisa, bem como do processo de expansão da UFSJ, resultado do esforço 

empreendido com os programas EXPANDIR e REUNI, que possibilitaram o aumento do 

quadro de docentes e a ampliação das áreas de conhecimento em que a universidade 

atua, pudemos prever no Planejamento Acadêmico-Institucional proposição de 08 novos 

Programas de Pós-graduação, em nível de Mestrado, e a projeção de 4 cursos de 

doutorado nos Programas já existentes no período entre 2010 e 2015. Esta previsão já 

foi superada no que diz respeito aos cursos de Mestrado, e com a implantação de dois 

cursos de doutorado, a adesão a um programa em Rede com oferta de doutorado e a 

potencial aprovação de outros cursos a serem avaliados/submetidos, também deve ser 

superada no caso dos Doutorados. Atualmente, a UFSJ oferece 18 cursos de mestrado e 

3 de doutorado, todos recomendados pela CAPES. Para o próximo quinquênio, prevê-se 

a melhoria do conceito de 40% dos programas já existentes (com referência à avaliação 

da CAPES), e a ampliação para cerca de 26 programas de pós-graduação stricto sensu 

ao final deste período. Essa previsão foi feita com base na situação atual do quadro 

docente das unidades acadêmicas, campi fora de sede e os departamentos na sede. 

 

 Com essa expansão, pretende-se ter um quadro de 900 alunos em nível de 

mestrado, e 60 em nível de doutorado, nos próximos 5 anos. Essa previsão reflete a 

demanda crescente de profissionais qualificados para atuar na região, tanto nos setores 

públicos, quanto no privado. Essa expansão, nesse sentido, só se tornará possível com a 

contratação de novos docentes qualificados e com um programa de formação de quadros 

docentes capaz de qualificar em nível de doutorado os mestres existentes na 

universidade nas várias áreas do saber.   

 
 A qualificação docente também produzirá um impacto importante para a formação 

de novos grupos de pesquisa e, consequentemente, na criação de novos programas, 

bem como na criação de novas linhas de pesquisa, o que ampliará a atuação dos 

programas de mestrado existentes. No caso das linhas existentes, a qualificação de 

docentes implicará em mais projetos qualificado, em maior capacitação de recursos e em 

maior capacidade de orientação de trabalhos de pesquisa, envolvendo alunos de 

graduação, em nível de iniciação científica, de alunos de pós-graduação, em nível de 

mestrado e doutorado. Com o atendimento das necessidades de contratação de 

docentes qualificados ou do desenvolvimento do plano de qualificação docente, 

poderemos criar e consolidar as novas linhas de pesquisa nos programas de pós-

graduação existentes, previstas como parte do PAPG.  
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 A qualificação docente, portanto, é fundamental para a criação de novas linhas de 

pesquisa e, por conseguinte, de novos programas de pós-graduação, sendo 

responsáveis para a abertura de mais vagas na nos programas existentes, tendo em 

vista que se aumenta a massa crítica e a capacidade de orientação desses programas.  

O impacto da qualificação dos docentes nos Grupos de Pesquisa é evidente, pois o 

maior número de professores qualificados por grupo implicará em maior capacidade de 

interação entre si e com outros grupos e, portanto, maior capacidade de pesquisa e de 

produção. 

 

2.3. RESUMO DA AVALIAÇÃO ACADÊMICO-INSTITUCIONAL 

 

A avaliação acadêmico institucional apresentada constituiu-se de um diagnóstico da 

Universidade Federal de São João del-Rei a partir da avaliação da produção de seus 

docentes e dos grupos de pesquisa a que pertencem, para a elaboração de um plano 

estratégico que atendesse às necessidades da pesquisa e da pós-graduação, 

objetivando a sua consolidação na instituição. Nesses termos, a Pró-Reitoria de Pesquisa 

e Pós-graduação produziu um diagnóstico das condições objetivas de realização da 

pesquisa e da pós-graduação que contribuiu, junto com os Departamentos e professores, 

para a construção do presente documento. Para a realização do diagnóstico da pesquisa 

e da pós-graduação foi composta uma comissão com representantes das grandes áreas 

de conhecimento: Área de Lingüística, Letras e Artes; Área de Ciências Humanas; Área 

de Ciências Sociais Aplicadas, Áreas de Ciências Exatas e da Terra e das Engenharias. 

Essa Comissão de Assessoramento da Pesquisa na UFSJ teve como objetivo identificar 

os grupos de pesquisas consolidados e os grupos de pesquisas emergentes, capazes de 

se comprometerem com uma agenda para a criação, em curto e médio prazo, de novos 

programas de pós-graduação stricto sensu, objetivo estratégico fundamental da 

instituição.  

 

 Esse diagnóstico das condições de realização de pesquisa e das perspectivas 

para a pós-graduação na UFSJ avalia o estágio acadêmico-institucional levando-se em 

consideração os seguintes aspectos: a qualificação docente, a política de iniciação 

científica, os resultados da análise das repercussões dos Grupos de Pesquisa, os 

Programas de Pós-graduação Stricto sensu. Essa avaliação objetivou avaliar as 

atividades de pesquisa da instituição, para propor políticas de capacitação de recursos 

que possibilitem à universidade oferecer melhores condições para o seu 

desenvolvimento.  
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 Para efeito de análise dos produtos deve-se levar em consideração a sua 

produção e o seu impacto, a partir dos seguintes itens: artigos completos em periódicos 

internacionais indexados, artigos completos em periódicos nacionais indexados, artigos 

completos em anais de congressos internacionais, artigos completos em anais de 

congressos nacionais, resumo expandido em anais de congressos internacionais e 

nacionais, capítulos de livros, livros, orientações concluídas na iniciação científica e na 

pós-graduação stricto sensu, bem como a participação em bancas de conclusão de 

mestrados e doutorados. 

 

2.3.1. AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

O quadro resumo a seguir apresenta a avaliação dos programas de Pós-graduação 

striucto sensu da UFSJ, conforme o resultado preliminar divulgado pela CAPES em 10 de 

dezembro de 2013.  

 
 

Programa Nível Ano de 

implantação 

Conceito 

preliminar 

(CAPES/2013) 

Física e Química dos 

Materiais 

Mestrado 

Doutorado 

2001 

2011 

4 

4 

Teoria Literária e 

Crítica da Cultura 

Mestrado 2003 4 

História Mestrado 2008 3 

Processos 

Socioeducativos e 

Práticas Escolares 

Mestrado 2008 3 

Psicologia Mestrado 2008 3 

Engenharia da Energia 

(Associação Ampla 

CEFET/MG-UFSJ) 

Mestrado 2008 3 

Engenharia Elétrica 

(Associação Ampla 

Mestrado 2009 3 
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UFSJ/CEFET-MG 

Engenharia Mecânica Mestrado 2009 3 

Bioengenharia Mestrado 

/Doutorado 

2010 4 

Ciências da Saúde Mestrado 2010 4 

Tecnologias para o 

Desenvolvimento 

Sustentável 

Mestrado 2011 3 

Biotecnologia Mestrado 2011 4 

Programa de Mestrado 

Profissional em 

Matemática em Rede 

Nacional - PROFMAT 

Mestrado 2011 3 

Ciências Agrárias Mestrado 2012 3 

Física 

(UNIFAL/UFLA/UFSJ) 

Mestrado 2012 3 

Ciências Farmacêuticas Mestrado 2013 3 

  

 

 Os cursos de Pós-graduação da instituição foram submetidos à Avaliação trienal 

da CAPES. Dez dos atuais 19 programas aprovados tiveram o triênio 2010-2012 avaliado 

na última avaliação da CAPES. Os demais programas são mais recentes, e tiveram 

avaliação referente a um período menor que um triênio. A fim de mobilizar recursos 

internos para a melhoria dos Programas de Pós-graduação, foi implantada em 2011 o 

Colegiado dos Coordenadores de Programas de Pós-graduação, onde são discutidas as 

necessidades de cada programa, bem como estratégias de encaminhamento para as 

soluções dos problemas apresentados. Políticas de incentivo à melhoria de desempenho 

dos programas também estão sendo implantadas. 

 

2.3.2. AVALIAÇÃO DA PESQUISA  

 

Dentro do Planejamento Acadêmico-Institucional da pesquisa parece-nos 

prioritário a avaliação dos Grupos de Pesquisa existentes na casa para dar condições de 
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trabalho aos grupos eficientes e produtivos e incentivar aqueles grupos emergentes. O 

processo de avaliação desses grupos de pesquisa atenta para o estudo das propostas e 

da execução dos projetos dentro de suas linhas de pesquisa e suas repercussões, 

considerando os seus resultados acadêmicos. Só com essa avaliação poderemos 

institucionalizar e consolidar a pesquisa na UFSJ. Segue um breve comentário dos 

resultados obtidos por meio do diagnóstico feito pela Pró-Reitoria de Pesquisa. 

A UFSJ atualmente conta com 16 programas de pós-graduação stricto sensu em 

funcionamento: Física e Química de Materiais, Teoria Literária e Crítica da Cultura, 

História, Processos Socioeducativos e Práticas Escolares, Psicologia, Engenharia da 

Energia em associação ampla com o CEFET/MG, Engenharia Elétrica em associação 

ampla com o CEFET/MG, Engenharia Mecânica, Bioengenharia, Ciências da Saúde, 

Tecnologias para o Desenvolvimento Sustentável, Biotecnologia, Matemática em Rede 

Nacional, Ciências Agrárias, Física em associação ampla com a UFLA e a UNIFAL e 

Ciências Farmacêuticas. Além disso, dois outros programas já foram recomendados pela 

CAPES, com início previsto para 2014: o Mestrado em Enfermagem e o mestrado e 

doutorado em Bioquímica e Biologia Molecular. Neste último, a UFSJ faz parte, como 

Instituição Associada, da Associação Plena coordenada pela Sociedade Brasileira de 

Bioquímica e Biologia Molecular.   

 A implantação da Pós-Graduação stricto sensu na UFSJ é relativamente recente, 

sendo os seus dois primeiros programas aprovados no biênio 2001/2002. Somente em 

2008 esse número foi ampliado para 6 programas, crescendo para 8 programas em 2009 

e 11 em 2010. Os dois cursos de Doutorado da Instituição somente iniciaram suas 

atividades, sucessivamente, nos anos de 2010 (Bioengenharia) e 2011 (Física e Química 

dos Materiais). Os rápidos avanços alcançados nos últimos anos nas pós-graduações da 

universidade implicaram numa resposta imediata à considerável demanda por ampliação 

da infra-estrutura, em particular, laboratorial. Este apoio às pós-graduações e à melhoria 

da infraestrutura de pesquisa tem sido orientada pelo Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) da UFSJ, dando-se prioridade aos investimentos na construção de 

novos laboratórios, melhorias de instalações e equipamentos, como complemento ou 

contrapartida aos financiamentos do CT-Infra da Finep/CNPq e aos do Pró-

Equipamentos da Capes/CNPq. Essa estratégia também visa à melhoria da avaliação 

dos programas junto à CAPES e, em especial, à criação de novos cursos de doutorado. 

 Como iniciativa para amparar algumas ações estratégicas de consolidação das 

pós-graduações foi criado o Programa de Incentivo à Pós-Graduação (PIPG), em 2009, e 

reformulado em 2012. Dentre suas atribuições, objetiva-se o apoio à participação dos 

docentes em intercâmbios internacionais, da assessoria de pesquisadores externos para 

os grupos de pesquisa das pós-graduações e o suporte para publicações cientificas e 

revistas eletrônicas. O PIPG vem suprir necessidades que não estão contempladas nos 
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demais programas de apoio às pós-graduações e aos grupos de pesquisa, como o 

PROAP da Capes e o Fundo de Pesquisa da UFSJ, que subsidia a participação de 

pesquisadores em eventos científicos. 

Também tem sido importante a estratégia de reforçar o aporte de bolsas de pós-

graduação com um programa próprio. Essa participação institucional tem se elevado, 

amenizando a discrepância entre a ampliação de vagas nas pós-graduações e a oferta 

de bolsas. Dessa maneira, todos os nossos 27 doutorandos em 2012 eram bolsistas e os 

50% de nossos 483 mestrandos de stricto sensu.  

A UFSJ tem se comprometido com diretrizes capazes de motivar e fortalecer os 

grupos emergentes comprometidos com a formulação de novos cursos de pós-

graduação. Essas ações tem resultado no avanço contínuo do número de pós-

graduações stricto sensu. Esse diagnóstico institucional, da necessidade de se estruturar 

os grupos de pesquisa emergentes, foi apresentado no PDI decenal elaborado em 2008 

e resultou no cumprimento das metas de expansão num prazo inferior às previsões 

decenais. Num espaço de cinco anos, dezesseis cursos de mestrado foram iniciados, um 

número superior à previsão inicial de doze cursos. No nível de doutorado, até o 

momento, as metas foram atendidas parcialmente. O apoio estratégicos aos grupos de 

pesquisa facilitou a organização dos esforços dos novos docentes, que ingressaram na 

UFSJ com os programas governamentais Expandir (2003-2006) e ReUni (2007-2012), 

em torno de projetos de pós-graduações.  

 O crescimento rápido do número de servidores permitiu que a titulação dos 

docentes, de cerca de 119 doutores em 2006, passasse para 468 ao final de 2012. Hoje, 

a UFSJ possui um total de 680 docentes, dentre os quais 476 possuem o título de 

doutorado (70% dos docentes), 170 mestres, 17 especialistas e 17 graduados, 

produzindo ativamente em diferentes áreas do conhecimento científico, artístico e 

tecnológico. Estes números mostram também a necessidade de titulação, em nível de 

doutorado, de aproximadamente 25% de nossos docentes. O gráfico abaixo nos mostra a 

dinâmica recente da titulação docente na UFSJ: 

 



 20

Titulação do corpo docente (%)

40%

60%

80%

100%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

% mestres ou doutores %doutores

 

 

 Podemos ver que a ampliação do corpo docente ocorreu não só de forma 

quantitativa, mas também qualitativamente, o que também pode ser verificado através do 

aumento da produção científica vinculada à Instituição, saltando, por exemplo, de 44 

entradas na base de dados Web of Science  em 2006 para quase 250 em 2012, ou seja, 

em volume superior à expansão no nosso número de doutores. Em lançamentos nos 

currículos Lattes dos pesquisadores ligados à Instituição, no ano de 2012, foram 

publicados 843 artigos em periódicos indexados. A plataforma Carlos Chagas/CNPq 

(2012) registrou 1.075 publicações dos docentes da UFSJ, sendo 843 artigos em revistas 

especializadas, 191 capítulos de livro, 30 livros e 11 organizações de livros. O avanço 

das publicações da UFSJ, informada pela Web of Science, em números de artigos 

publicados em revistas indexadas de circulação internacional pode ser visto no gráfico 

abaixo: 
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 Nesse levantamento, com base nos dados do Web of Science e em termos de 

publicações em periódicos especializados de circulação internacional, podemos apontar 

como áreas mais produtivas as da física, ciências agrárias, ciências dos materiais, 

engenharias, matemática, química, ciências da vida, farmácia e farmacologia, bioquímica 

e biologia molecular.  

 Atualmente, a UFSJ oferece 42 cursos de graduação e acolhe cerca de 13.000 

alunos em seus cursos presenciais, em grande parte noturnos, e mais cerca de 7.000 

alunos na Educação à Distância. Isso permite à UFSJ desempenhar um papel social de 

grande importância, ao possibilitar educação superior de qualidade, nas diferentes áreas 

do conhecimento, aos alunos que trabalham. Em segundo lugar, a alta qualificação dos 

docentes e o investimento na pós-graduação provocaram o avanço e a qualidade dos 

seus programas institucionais de Iniciação Científica. A estruturação e a ampliação de 

seus cursos de graduação influenciaram a trajetória da iniciação científica na UFSJ, 

revelando uma evolução contínua. Assim, se em 2003 oferecíamos um total de 61 

bolsas, já em 2007 foram distribuídas 140 bolsas de iniciação científica. Em 2013, o 

crescimento do Programa de Iniciação Científica da UFSJ contemplou 375 bolsistas.  

Para garantir a qualidade desse programa, adotou-se uma política de avaliação que 

conta com a participação de comitês internos e externos, compostos por professores 

pesquisadores.  

 O impacto dos programas de iniciação científica da UFSJ pode ser observado não 

só nos cursos de pós-graduação da própria instituição, como também por meio da 

presença de seus ex-bolsistas nos programas de mestrado de diversas instituições, entre 

as quais, a UFMG, UFOP, UFJF, UFRJ, UFF e USP. Da mesma forma, essa política de 

incentivo à Iniciação Científica resulta numa efetiva integração entre as pós-graduações 

stricto sensu da UFSJ com as suas graduações. Complementando esse empenho e 

visando à ampliação da iniciação à pesquisa, bem como à melhoria dos cursos de 

graduação e da formação dos graduandos, a UFSJ criou o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntário (PIIC), na atualidade com 133 projetos em 

desenvolvimento, e conta ainda com o Programa de Educação Tutorial –PET/CAPES, 

com 84 bolsas, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, com 

210 bolsas, e o Programa de Iniciação Científica Júnior (Primeiros Passos na Ciência), 

com 60 bolsas, estreitando os vínculos entre ensino médio público e a universidade. 

A contratação de novos doutores em diferentes áreas do conhecimento, com a 

abertura de novos cursos de graduação, juntamente com a qualificação em nível de 

doutorado dos 25% professores mestres, por meio do PLANFOR, possibilitará a 

elaboração de novas propostas de pós-graduação em áreas prioritárias para as regiões 

de atuação da universidade e para o país, tanto nas áreas de engenharias, contribuindo 

para a inovação tecnológica no campo da nanotecnologia, novos materiais e 
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bioengenharia; quanto nas áreas de saúde coletiva e de ciências sociais aplicadas, com 

a explícita preocupação com o conceito de desenvolvimento humano sustentável. Com 

essa expansão desenhada, a UFSJ pretende dar um passo significativo para consolidar a 

pesquisa e suas pós-graduações. 

 O Plano de Desenvolvimento Institucional da UFSJ definiu, como principais metas 

da pesquisa e pós-graduação a serem atingidas até 2018: 

 A consolidação da pós-graduação, fortalecendo a pesquisa e atuando na criação 

de 06 novos programas de mestrado nas áreas da engenharia, da saúde, das 

ciências sociais aplicadas, ciências humanas, artes e na área das ciências 

naturais e três cursos de doutorado, a partir dos programas de pós-graduação 

existentes; 

 A implantação de novos Programas de Pós-graduação stricto sensu com cursos 

em nível de mestrado e doutorado nos campi fora de sede. 

 Com a criação dos novos cursos, a UFSJ contará, em 2018, com 

aproximadamente 660 alunos matriculados em suas pós-graduações, 

representando um acréscimo de 37 % em número de matrículas nos próximos 05 

anos. 

 É importante favorecer a interdisciplinaridade entre as áreas, possibilitando a sua 

articulação. Nesse planejamento, por exemplo, no exame da articulação entre a Área de 

Ciências Exatas e da Terra e de Engenharias observou-se a existência de uma grande 

área de interface de pesquisas que articula o Grupo de Pesquisa em Ciências dos 

Materiais, que desenvolve pesquisas com materiais cerâmicos, o Grupo de Química dos 

Materiais, o Grupo de Química interfacial e Tecnologias Ambientais e o Grupo de Novos 

Materiais. Esses grupos articulados apresentam o maior índice de produtividade da 

instituição, com maior projeção nacional e internacional, com grande potencial de 

geração de novos conhecimentos científicos e tecnológicos. 

O Programa Institucional de Bioengenharia (PROBE), idealizado no âmbito do 

Departamento de Engenharia de Biossistemas e aprovado no Conselho Universitário em 

2008, constitui-se de uma proposta inovadora e interdisciplinar que integra ensino de 

graduação, ensino de pós-graduação, pesquisa e extensão. No âmbito da pesquisa e da 

pós-graduação, em particular, o PROBE integra o Campus de Sete Lagoas, a sede da 

UFSJ em São João del Rei, a EMBRAPA Milho e Sorgo de Sete Lagoas e a Fazenda 

Experimental Risoleta Neves da EPAMIG, em São João del Rei.  O PROBE conseguiu a 

aprovação na CAPES, em 2010, da proposta de implantação de Mestrado e Doutorado 

em Bioengenharia, caracterizada por seis grandes linhas de pesquisa. 

 Como grupos emergentes destacam-se o Grupo de Pesquisas Ciências Térmicas 

e Fluídos e o Grupo de Pesquisa em Análise e Modelagem de Sistemas Termo-fluidos-

dinâmicos que apresentam regularidade e quantidade significativa de produções 
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qualificadas com inserção internacional  e teve reconhecido pela CAPES um Programa 

de Mestrado em Engenharia da Energia em Associação ampla com o CEFET.  

Por último, o Grupo de Pesquisa em Sistemas de Sinais e de Planejamento e 

Controle que apresentou, em 2008, proposta de Programa de Pós-graduação stricto-

sensu em Engenharia Elétrica, que foi aprovado e foi implantado em 2009. 

Na Área de Letras destacam-se os grupos vinculados ao Programa de Pós-

graduação stricto sensu em Letras que articula pesquisas no campo da literatura, do 

teatro, dos estudos culturais e as pesquisas na área de análise do discurso, de gênero e 

linguagem televisiva. Esses grupos têm aumentado sistematicamente sua produção, 

ampliando suas articulações com a graduação, além de estar crescendo sua inserção 

internacional. 

No campo das Ciências Humanas temos os grupos das áreas de História, 

Psicologia e Educação que apresentam regularidade na produção e criaram, 

respectivamente, três novos Programas de Pós-graduação que iniciaram suas atividades 

em março de 2008.  

 Segue um resumo da evolução dos Grupos de Pesquisa da UFSJ, cadastrados 

no diretório do CNPq, divididos por área do conhecimento. 

   

Quadro Resumo dos grupos de pesquisa da UFSJ cadastrados no diretório do CNPq 
 

Grande Área de 
Conhecimento 

Nº de grupos 
(censo 2008) 

Nº de grupos 
(Ref.: julho 2010) 

Nº de grupos 
(Ref: nov 2013) 

Ciências Agrárias -- 05 06 

Ciências Biológicas 04 21 15 
Ciências da Saúde 01 10 16 
Ciências Exatas e da Terra 08 17 22 
Humanas 17 20 27 
Ciências Sociais Aplicadas 07 08 09 
Engenharias 13 18 20 
Línguística, Letras e Artes 05 12 12 
TOTAL 55 111 127 
 
 

O crescimento no número dos grupos de pesquisa da UFSJ no período 2008 - 

2010 foi claramente maior, o que se explica pela contratação mais acelerada de novos 

docentes pesquisadores, neste período, em função dos programas de expansão das 

Universidades Federais. Verificamos também que este crescimento se mantém no 

período 2010 - 2013, embora não ocorra na mesma taxa anterior, uma vez que a taxa de 

novas contratações também foi menor. Esta manutenção do viés de crescimento do 

número de grupos de pesquisa sinaliza não só a consolidação de alguns destes grupos, 
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mas também o vigor institucional para a implantação de novas linhas de pesquisa e de 

novos programas de pós-graduação. 

 

2.3.3. AVALIAÇÃO DA EXTENSÃO 

 

A Política de Extensão da Universidade Federal de São João del-Rei é regulamentada a 

partir de duas resoluções internas: Resolução 003/2005 CONEP de 30 de março de 2005 

e Resolução 009/2005 CONSU de 14 de abril de 2005. Extensão é entendida enquanto 

Projeto Acadêmico executado através de programas, projetos, cursos e atividades e deve 

ser desenvolvida, na UFSJ, de forma a ser caracterizada, em primeiro lugar, como 

processo educativo, cultural e científico que se articula ao Ensino e à Pesquisa de forma 

indissociável e viabiliza a relação transformadora entre Universidade e Sociedade, de 

modo multi, inter ou trans-disciplinar. Esta relação se dá numa perspectiva de via de mão 

dupla que vê a Sociedade como produtora de saberes que devem ser conhecidos e 

respeitados. Nesse sentido, a extensão caracteriza-se pelo relacionamento da UFSJ com 

o meio externo e deve voltar-se para as prioridades locais, regionais e nacionais, a partir 

das áreas temáticas definidas no Plano Nacional de Extensão. 

 Para que a extensão de qualidade seja consolidada na instituição, é necessária a 

combinação de vários fatores que dependem de diferentes atores institucionais, como: 

Departamentos, nos quais estão lotados os coordenadores de projetos e programas, 

instâncias administrativas internas (limites orçamentários, normas institucionais, 

Conselhos Deliberativos etc.) e externas (agências de fomento, políticas e prioridades 

nacionais, regionais e locais). Tendo em vista a necessária articulação entre esses 

atores, propõe-se os seguintes objetivos:  a) fortalecer a extensão dentro da UFSJ; b) 

valorizar a extensão enquanto fator fundamental para a formação dos discentes, 

docentes e técnicos e) produzir conhecimentos que visam à transformação social; 

 Para assessorar, analisar e avaliar programas, projetos, cursos e atividades de 

Extensão, há uma Comissão de Extensão, regulamentada pela Resolução nº 003/2005 

CONEP, composta por representantes de docentes, técnicos-administrativos e discentes. 

A reunião de dados sobre a extensão tanto na UFSJ quanto nas outras IPES tem sido 

importante, especialmente, porque tem dado condições às Pró-reitorias de Extensão de 

negociar novas fontes de financiamento.   

 A política de extensão da UFSJ tem como objetivo inserir a instituição no contexto 

social da região, principalmente no que se refere ao apoio à formação de organizações 

civis que promovam em parceria com a universidade a inserção da comunidade na vida 

pública, visando a participação efetiva do cidadão na  definição de investimentos e 

aproveitamento de recursos públicos no aperfeiçoamento humano. Com essa política, 

pretende-se incentivar as manifestações das habilidades artístico-culturais dos 
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servidores, com a organização de eventos e a participação nas atividades de extensão 

da universidade. A Extensão Universitária da UFSJ é concebida de forma articulada à 

pesquisa e ao ensino, como aquela que promove a relação entre Universidade e 

Sociedade, por meio da troca de saberes e da democratização do conhecimento 

acadêmico. Nesse sentido, se estabeleceu e regulamentou uma política de extensão, em 

coincidência com os fundamentos estabelecidos no Fórum Nacional de Pró-Reitores de 

Extensão das Universidades Públicas Brasileiras, no sentido de aprimorar a organização, 

a institucionalização, o reconhecimento acadêmico e a ampliação das ações da extensão 

universitária.  

 
 

3.0. PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS  

3.1 SÍNTESE DAS POLÍTICAS DE QUALIFICAÇÃO DOCENTE 

 

 

A UFSJ, quando comparada com outras instituições possui um quadro pequeno 

de docentes. Como já observado anteriormente, a UFSJ possui 476 docentes com título 

de doutorado (70% dos docentes), produzindo ativamente em diferentes áreas do 

conhecimento científico, artístico e tecnológico 

 Ainda que se possa reconhecer o avanço da UFSJ em todos os campos da 

pesquisa acadêmica, é preciso atentar para o fato de que a universidade procura se 

consolidar seus grupos de pesquisadores e quadros das pós-graduações. Ao assumir 

sua consolidação como principal meta, a UFSJ almeja construir um quadro docente 

altamente qualificado, tendo como objetivo cumprir seu Planejamento Acadêmico-

Institucional, ampliando a oferta e buscando consolidar sua pós-graduação e suas 

atividades de pesquisa nos próximos 5 anos.  Esse planejamento se pauta no 

reconhecimento dos seguintes entraves institucionais:  

 

1) o nível inicial dos programas de pós-graduação, nota 3 em sua maioria, por serem 

cursos recém criados e ainda em estruturação, 

2) o número ainda baixo de professores envolvidos com pós-graduação em 

Programas de Pós-graduação da UFSJ: 26 para o Mestrado em Psicologia; 16 

para o Mestrado em Educação; 06 para o Mestrado em Engenharia da Energia 

em associação com o CEFET-MG; 15 para o Mestrado em História; 10 para o 

Mestrado em Letras; 8 para o Mestrado em Engenharia Elétrica em associação 

com o CEFET-MG; 11 para o Mestrado em Engenharia Mecânica; 20 para o 

Mestrado/Doutorado em Física e Química dos Materiais; 22 pra o Mestrado em 

Ciências da Saúde, 19 para o Mestrado/Doutorado em Bioengenharia, 20 
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Mestrado em Tecnologias para o Desenvolvimento Sustentável, 20 em Mestrado 

de Biotecnologia, 15 em Mestrado em Ciências Agrárias, 5 em Mestrado em 

Física associado com as universidades federais de Lavras (UFLA) e Alfenas 

(UFAL) e 19 em Mestrado em Ciências Farmacêuticas. Gerando um percentual 

de cerca de 34 % dos docentes da UFSJ vinculados a um programa de pós-

graduação. 

 

 Cabe ressaltar aqui que esses docentes são responsáveis por uma carga didática 

relativamente alta nos cursos de graduação. Embora não sejam bem vistos pela 

avaliação da CAPES, na análise dos programas de pós-graduação, esses encargos 

didáticos, são necessários tendo em vista o quadro enxuto de pessoal da UFSJ, 

principalmente quando se analisa comparativamente a relação entre o número de 

departamentos/campi fora de sedeTP1  e o número de professores, envolvidos nos 

cursos de graduação.  

 O processo de expansão, resultado dos programas EXPANDIR E REUNI, ampliou 

a contratação de docentes sem a titulação de doutorado nos concursos para provimento 

de vagas para professor ocorridos na instituição, em particular nos novos campi. Nesse 

sentido, podemos observar que paralelamente ao rápido crescimento do número de 

docentes com qualificação de doutorado, desde o envio do Planfor/2010, de 370 

professores para os atuais 468 doutores, houve um crescimento do número de 

professores não qualificados em nível de doutorado, de 170 (141 mestres, 19 

especialistas e 10 graduados) para 204 (170 mestres, 17 especialistas e 17 graduados) o 

que representa um aumento de 26,5% para 30% do quadro docente da UFSJ.  

Portanto, o crescimento percentual do quadro docente sem a titulação de 

doutorado reafirma a necessidade de prosseguirmos na estratégia de qualificação dos 

docentes, bem como no processo de contratação do quadro de professores. Com essas 

preocupações, a UFSJ terá possibilidade de continuar oferecendo um ensino de 

qualidade e, concomitantemente, garantir a consolidação das atividades de pesquisa, 

pós-graduação e de extensão.  

 

3.2. Resumo das ações institucionais de expansão e qualificação do quadro 

docente prevista para os próximos anos 

 

A proposta de expansão do quadro docente baseada nos programas 

governamentais EXPANDIR e REUNI, teve término com a UFSJ alcançando o quadro de 

680 docentes em 2013. As novas previsões de contratações são oriundas da criação do 

                                                
TP

1
PT Fazemos essa distinção aqui, tendo em vista o fato de que os campi fora de sede não se organizam por 

somente na forma de departamentos. 
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novo curso de Medicina, que iniciará suas atividades em 2014, e das novas turmas de 

graduação em dois turnos. Além disso, as contratação recentes de doutores em 

diferentes áreas do conhecimento, com a abertura de novos cursos de graduação do 

EXPANDIR e REUNI, juntamente com a qualificação em nível de doutorado dos 25% de 

professores mestres, por meio do Plano Institucional de Capacitação Docente da UFSJ, 

possibilitará a elaboração de novas propostas de pós-graduação em áreas prioritárias 

para as regiões de atuação da universidade e para o país, tanto nas áreas de 

engenharias, contribuindo para a inovação tecnológica no campo da nanotecnologia, 

novos materiais e bioengenharia; quanto nas áreas de saúde coletiva e de ciências 

sociais aplicadas, com a explícita preocupação com o conceito de desenvolvimento 

humano sustentável. Com essa expansão desenhada, a UFSJ pretende dar um passo 

significativo para consolidar a pesquisa e suas pós-graduações. 

 Pretende-se, com essas metas, alcançarmos um quadro discente com cerca de 

600 alunos matriculados em  programas de mestrado, e 60 em doutorado, nos próximos 

5 anos. Essa previsão reflete a demanda crescente de profissionais qualificados para 

atuar na região, tanto no setor público, quanto no privado.  

 Também se almeja, com as novas contratações de docentes e o avanço da 

titulação do quadro atual de professores, aumentar o número de docentes doutores 

vinculados a programas de pós-graduação stricto sensu da UFSJ. 

  

 

 



3.3. Cronograma de ações de qualificação do quadro docente para o período de cinco anos: 

 
 
Tabela 1. Demanda de bolsas por docentes da UFSJ no PRODOUTORAL/CAPES (nº de bolsas demandadas por docente por semestre) e recursos 
financeiros demandados.  
 
 

DOCENTE 
UNIDADE 

ADMINISTRATIV
A 

GRANDE 
ÁREA/SUBÁREA 

INÍCIO 
AFASTAMENTO 

TÉRMINO 
AFASTAMENTO 

2014 2015 2016 2017 2018 
TOTAL 1º 

sem 
2º 

sem 
1º 

sem 
2º 

sem 
1º 

sem 
2º 

sem 
1º 

sem 
2º 

sem 
1º 

sem 
2º 

sem 

Diego de Souza 
Mendes 

DCEFS 
Ciências 

Humanas/Educação 
30/05/2013 30/05/2016 6 6 6 6 5           29 

Ricardo Ducatti Colpas DCEFS 
Ciências da 

Saúde/Educação 
Física 

27/02/2014 27/02/2017 4 6 6 6 6 6 2       36 

Marise Botti DCEFS 

Ciências 
Humanas/Educação

, Conhecimento, 
Linguagem e Arte 

02/01/2017 1º/1/2020             6 6 6 6 24 

Cristiane Medina Finzi 
Quintão 

DEQUE 

Engenharias/Engen
haria Ambiental - 

Modelagem e 
simulação de 

sistemas hídricos 

02/01/2015 31/12/2017     6 6 6 6 6 6     36 

Milene Barbosa 
Carvalho 

DCOMP 
Ciências Exatas / 

Ciência da 
Computação 

02/01/2015 31/12/2018     6 6 6 6 6 6     36 

Carlos Alberto da Silva 
Júnior 

DMATE 
Ciências Exatas / 

Matemática 
Aplicada 

1º/2/2013 31/07/2016 6 6 6 6 6 1         31 

Carolina Fernandes 
Molina Sanches 

DMATE 
Ciências Exatas / 

Matemática  
1º/3/2014 28/02/2018 4 6 6 6 6 6 2       36 

Flávia Cristina 
Figueiredo Coura 

DMATE 
Ciências 

Humanas/Educação 
1º/03/2014 28/02/2018 4 6 6 6 6 6 2       36 
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Peter de Matos 
Campos 

DMATE 

Ciências Exatas e 
da Terra: Estatística 
e Experimentação 

Agropecuária 

1º/03/2014 28/02/2018 4 6 6 6 6 6 2    36 

Rui Carlos Castro 
Domingues 

DEALI/CSL 

Engenharias/Engen
haria Química: 
Processos de 
Separação por 
membranas e 

polímeros 

1º/03/2014 28/02/2018 4 6 6 6 6 6 2       36 

Ana Amélia Oliveira 
Mazon 

DTECH/CAP 
Engenharias/Engen

haria Civil 
16/04/2013 15/05/2015 6 6 5               17 

Carmem Miranda Lage DTECH/CAP 
Engenharias/Engen

haria Civil 
1º/03/2014 1º/03/2018 4 6 6 6 6 6 2       36 

Cristiano Maciel da 
Silva 

DTECH/CAP 
Ciências Exatas e 

da Terra/Ciência da 
Computação 

1º/3/2013 31/12/2015 6 6 6 6             24 

Dalilah Pires 
Maximiano 

DTECH/CAP 
Engenharias/Engen

haria Civil 
1º/03/2014 1º/03/2018 4 6 6 6 6 6 2       36 

Fernando Augusto 
Teixeira 

DTECH/CAP 
Ciências Exatas e 

da Terra/Ciência da 
Computação 

14/03/2013 31/07/2015 6 6 6 1             19 

José Carlos Borga 
Júnior 

DTECH/CAP 
Engenharias/Engen

haria Civil 
1º/03/2014 1º/03/2018 4 6 6 6 6 6 2       36 

Mariana Arruda Pereira DTECH/CAP 
Engenharias/Engen
haria de Estruturas 

1º/03/2014 1º/03/2018 4 6 6 6 6 6 2       36 

Natã Goulart da Silva DTECH/CAP 
Engenharias/Engen
haria de Produção 

30/11/2012 30/06/2016 6 6 6 6 6           30 

Tales Moreira de 
Oliveira 

DTECH/CAP 
Engenharias/Engen

haria Civil 
1º/03/2014 1º/03/2018 4 6 6 6 6 6 2       36 

Thiago Rodrigues de 
Oliveira 

DTECH/CAP 
Ciências Exatas e 

da Terra/Ciência da 
Computação 

1º/1/2014 1º/03/2015 6 6 2               14 

Velcimiro Inácio Maia DTECH/CAP 
Ciências 

Humanas/Sociologia 
15/03/2013 15/03/2016 6 6 6 6 3           27 
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Wellington Passos de 
Paula 

DTECH/CAP 
Engenharia/Engenh

aria Elétrica 
1º/03/2014 1º/03/2018 4 6 6 6 6 6 2       36 

Clarisse Ferrão Pereira DECAC 
Engenharias/Engen
haria de Produção 

1º/03/2014 28/02/2017 4 6 6 6 6 6 2       36 

Luiz Gustavo 
Camarano Nazareth 

DECAC 

Ciências Sociais 
Aplicadas/Administr

ação e 
Contabilidade 

1º/07/2014 30/06/2018   6 6 6 6 6 6       36 

Marcelo Angotti  DECAC 
Ciências 

Humanas/Educação 
1º/01/2015 31/12/2018     6 6 6 6 6 6     36 

Pablo Luiz Martins DECAC 
Ciências Sociais 

Aplicadas/Administr
ação 

1º/01/2015 31/12/2018     6 6 6 6 6 6     36 

Ana Paula da Silva 
Cota 

DEFIM 
Ciências Exatas e 

da Terra/Matemática 
1º/1/2014 30/06/2015 6 6 6               18 

Amanda Gonçalves 
Saraiva Ottoni 

DEFIM 
Engenharias/Engen
haria Elétrica/Sinais 

e Sistemas 
17/03/2014 20/12/2014 4 6                 10 

Carlos Frederico 
Bustamante Pontes 

DELAC 
Linguística, Letras e 

Artes / Artes 
Cênicas 

1º/07/2014 31/12/2018   6 6 6 6 6 6       36 

Kátia Hallak Lombardi DELAC 

Ciências Sociais 
Aplicadas I 

/Comunicação 
Social 

10/03/2014 10/02/2015 4 6 2               12 

Ana Cristina Martins 
Dias 

DELAC 
Linguística, Letras e 

Artes / Teatro 
1º/06/2013 31/12/2016 6 6 6 6 6 6         36 

Alexandre Ernesto 
Silva 

CCO 

Ciências da 
Saúde/Saúde da 

Criança e do 
adolescente 

02/01/2015 31/12/2017     6 6 6 6 6 6     36 

Elaine Cristina 
Rodrigues Gesteira 

CCO 
Ciência da 

Saúde/Enfermagem 
1º/11/2016 1º/11/2017           2 6 4     12 
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Mariana Linhares 
Pereira 

CCO 

Ciências da 
Saúde/Assistência 

Farmacêutica e 
Saúde Coletiva 

1º/04/2014 30/03/2015 3 6 3               12 

Ana Cristina Reis Faria DAUAP 

Ciências Sociais 
Aplicadas/Arquitetur

a e 
Urbanismo/Tecnolog

ia da Arquitetura 

17/3/2014 16/3/2018 4 6 6 6 6 6 2       36 

Bruno de Guimaraens 
Amarante 

DAUAP 
Linguística, Letras e 
Artes/Artes Visuais 

1º/02/2017 28/02/2018             5 6 2   13 

Kleber José da Silva DAUAP 
Linguística, Letras e 
Artes/Artes Visuais 

1º/02/2016 28/02/2017         5 6 2       13 

Luzia dos Santos 
Abreu 

DAUAP 

Ciências Sociais 
Aplicadas/Restauraç

ão em Paisagem, 
Arquitetura e 
Urbanismo 

02/01/2015 31/12/2018     6 6 6 6 6 6     36 

Marcos Vinicius Teles 
Guimarães 

DAUAP 
Ciências Sociais 

Aplicadas/Arquitetur
a e Urbanismo 

06/08/2013 1º/03/2016 6 6 6 6 2           26 

SUBTOTAL         129 174 192 169 159 141 93 52 8 6 1123 

TOTAL     
R$ 

666.600,00 
R$ 

794.200,00 
R$ 

660.000,00 
R$ 

319.000,00 
R$ 

30.800,00 
R$ 

2.470.600,00 
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Tabela 2. Demanda de bolsas da UFSJ por grande área do conhecimento no PRODOUTORAL/CAPES. 
 

GRANDE ÁREA 
2014 2015 2016 2017 2018 

TOTAL 
1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 

Ciências Humanas 16 18 24 24 20 12 14 12 6 6 152 

Ciências da Saúde 7 12 15 12 12 14 14 10     96 

Ciências Exatas e da Terra 39 42 44 31 24 19 9 6     214 

Engenharias 48 66 65 60 68 48 20 6     381 

Linguística, Letras e Artes 6 12 12 12 17 18 13 6 2   98 

Ciência Sociais Aplicadas 14 24 32 30 26 24 20 12     182 

Ciências Biológicas                     0 

Ciências Agrárias                     0 

SUBTOTAL 130 174 192 169 167 135 90 52 8 6 1123 

TOTAL R$ 668.800,00 R$ 794.200,00 R$ 664.400,00 R$ 312.400,00 R$ 30.800,00 R$ 2.470.600,00 
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Tabela 3. Cronograma de previsão de retorno de docentes afastados para capacitação em nível doutorado apoiados pelo Prodoutoral/CAPES 
 

DOCENTE 
UNIDADE 

ADMINISTRATIVA 
GRANDE 

ÁREA/SUBÁREA 
TÉRMINO 

AFASTAMENTO 

2014 2015 2016 2017 2018 
TOTAL 1º 

sem 
2º 

sem 
1º 

sem 
2º 

sem 
1º 

sem 
2º 

sem 
1º 

sem 
2º 

sem 
1º 

sem 
2º 

sem 

Diego de Souza Mendes DCEFS 
Ciências 

Humanas/Educação 
30/05/2016         1           1 

Ricardo Ducatti Colpas DCEFS 
Ciências da 

Saúde/Educação Física 
27/02/2017             1       1 

Marise Botti DCEFS 

Ciências 
Humanas/Educação, 

Conhecimento, 
Linguagem e Arte 

1º/1/2020                     0 

Cristiane Medina Finzi Quintão DEQUE 

Engenharias/Engenharia 
Ambiental - Modelagem e 

simulação de sistemas 
hídricos 

31/12/2017               1     1 

Milene Barbosa Carvalho DCOMP 
Ciências Exatas / Ciência 

da Computação 
31/12/2018                   1 1 

Carlos Alberto da Silva Júnior DMATE 
Ciências Exatas / 

Matemática Aplicada 
31/07/2016           1         1 

Carolina Fernandes Molina 
Sanches 

DMATE 
Ciências Exatas / 

Matemática  
28/02/2018                 1   1 

Flávia Cristina Figueiredo 
Coura 

DMATE 
Ciências 

Humanas/Educação 
28/02/2018                 1   1 

Peter de Matos Campos DMATE 

Ciências Exatas e da 
Terra: Estatística e 

Experimentação 
Agropecuária 

28/2/2018 
 

        1  1 
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Rui Carlos Castro Domingues DEALI/CSL 

Engenharias/Engenharia 
Química: Processos de 

Separação por 
membranas e polímeros 

28/02/2018                 1   1 

Ana Amélia Oliveira Mazon DTECH/CAP 
Engenharias/Engenharia 

Civil 
15/05/2015     1               1 

Carmem Miranda Lage DTECH/CAP 
Engenharias/Engenharia 

Civil 
1º/03/2018                 1   1 

Cristiano Maciel da Silva DTECH/CAP 
Ciências Exatas e da 

Terra/Ciência da 
Computação 

31/12/2015       1             1 

Dalilah Pires Maximiano DTECH/CAP 
Engenharias/Engenharia 

Civil 
1º/03/2018                 1   1 

Fernando Augusto Teixeira DTECH/CAP 
Ciências Exatas e da 

Terra/Ciência da 
Computação 

31/07/2015       1             1 

José Carlos Borga Júnior DTECH/CAP 
Engenharias/Engenharia 

Civil 
1º/03/2018                 1   1 

Mariana Arruda Pereira DTECH/CAP 
Engenharias/Engenharia 

de Estruturas 
1º/03/2018                 1   1 

Natã Goulart da Silva DTECH/CAP 
Engenharias/Engenharia 

de Produção 
30/06/2016         1           1 

Tales Moreira de Oliveira DTECH/CAP 
Engenharias/Engenharia 

Civil 
1º/03/2018                 1   1 

Thiago Rodrigues de Oliveira DTECH/CAP 
Ciências Exatas e da 

Terra/Ciência da 
Computação 

1º/03/2015     1               1 

Velcimiro Inácio Maia DTECH/CAP 
Ciências 

Humanas/Sociologia 
15/03/2016         1           1 

Wellington Passos de Paula DTECH/CAP 
Engenharia/Engenharia 

Elétrica 
1º/03/2018                 1   1 
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Clarisse Ferrão Pereira DECAC 
Engenharias/Engenharia 

de Produção 
28/02/2017             1       1 

Luiz Gustavo Camarano 
Nazareth 

DECAC 
Ciências Sociais 

Aplicadas/Administração 
e Contabilidade 

30/06/2018                 1   1 

Marcelo Angotti  DECAC 
Ciências 

Humanas/Educação 
31/12/2018                   1 1 

Pablo Luiz Martins DECAC 
Ciências Sociais 

Aplicadas/Administração 
31/12/2018                   1 1 

Ana Paula da Silva Cota DEFIM 
Ciências Exatas e da 

Terra/Matemática 
30/06/2015     1               1 

Amanda Gonçalves Saraiva 
Ottoni 

DEFIM 
Engenharias/Engenharia 

Elétrica/Sinais e 
Sistemas 

20/12/2014   1                 1 

Carlos Frederico Bustamante 
Pontes 

DELAC 
Linguística, Letras e 
Artes / Artes Cênicas 

31/12/2018                   1 1 

Kátia Hallak Lombardi DELAC 
Ciências Sociais 

Aplicadas I 
/Comunicação Social 

10/02/2015     1               1 

Ana Cristina Martins Dias DELAC 
Linguística, Letras e 

Artes / Teatro 
31/12/2016           1         1 

Alexandre Ernesto Silva CCO 
Ciências da 

Saúde/Saúde da Criança 
e do adolescente 

31/12/2017             1       1 

Elaine Cristina Rodrigues 
Gesteira 

CCO 
Ciência da 

Saúde/Enfermagem 
1º/11/2017               1     1 

Mariana Linhares Pereira CCO 

Ciências da 
Saúde/Assistência 

Farmacêutica e Saúde 
Coletiva 

30/03/2015     1               1 



 36

Ana Cristina Reis Faria DAUAP 

Ciências Sociais 
Aplicadas/Arquitetura e 

Urbanismo/Tecnologia da 
Arquitetura 

16/3/2018                 1   1 

Bruno de Guimaraens 
Amarante 

DAUAP 
Linguística, Letras e 
Artes/Artes Visuais 

28/02/2018                 1   1 

Kleber José da Silva DAUAP 
Linguística, Letras e 
Artes/Artes Visuais 

28/02/2017             1       1 

Luzia dos Santos Abreu DAUAP 

Ciências Sociais 
Aplicadas/Restauração 

em Paisagem, 
Arquitetura e Urbanismo 

31/12/2018                   1 1 

Marcos Vinicius Teles 
Guimarães 

DAUAP 
Ciências Sociais 

Aplicadas/Arquitetura e 
Urbanismo 

1º/03/2016         1           1 

TOTAL       0 1 5 2 4 2 4 2 12 5 38 

 
 
 
 

Tabela 4. Cronograma de previsão de retorno dos docentes apoiados pelo Prodoutoral/CAPES por Grande Área de conhecimento 
 

GRANDE ÁREA 
2014 2015 2016 2017 2018 

TOTAL 
1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 

Ciências Humanas         2       1 1 4 

Ciências da Saúde     1       1 2     4 
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Ciências Exatas e da Terra     2 2   1     2 1 8 

Engenharias   1 1   1   1 1 7   12 

Linguística, Letras e Artes           1 1   1 1 4 

Ciências Sociais Aplicadas     1   1       2 2 6 

Ciências Biológicas                     0 

Ciências Agrárias                     0 

TOTAL 0 1 5 2 4 2 3 3 12 5 38 
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Tabela 5. Cronograma de previsão de retorno dos docentes da UFSJ afastados para qualificação, sem apoio pelo Prodoutoral/CAPES (com apoio de outras 
fontes de fomento), por Grande Área de conhecimento 
 
 

GRANDE 
ÁREA 

2014 2015 2016 2017 2018 
TOTAL 

1º sem 
2º 

sem 
1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 

Ciências 
Humanas 

3 1 1   1           6 

Ciências da 
Saúde 

6 6 2               14 

Ciências 
Exatas e da 

Terra 
6         1         7 

Engenharias 7 1 1 2   2 1 1     15 

Linguística, 
Letras e Artes 

6 2 1               9 

Ciência Sociais 
Aplicadas 

2 1   1   1 1       6 

Ciências 
Biológicas 

          1         1 

Ciências 
Agrárias 

1                   1 

TOTAL 31 11 5 3 1 5 2 1 0 0 59 
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4.   ÁREAS ESTRATÉGICAS A SEREM CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA 
PRODOUTORAL 
 

 A UFSJ, como observamos, é uma universidade ainda em fase de consolidação 

que, ao responder de forma positiva aos programas governamentais para a expansão do 

ensino superior, mais especificamente o EXPANDIR e REUNI, possibilitou não só o 

aumento da oferta de vagas na universidade, mas também o crescimento de seu corpo 

docente e o aumento das suas áreas de atuação profissional e regional. Esse movimento 

de crescimento institucional, no entanto, requer a continuidade da política de qualificação 

de seus docentes: seja por meio de contratação que atente para a qualificação e o perfil 

do docente concursado, seja por meio da qualificação de seus quadros já existentes. 

Além disso, há que dar continuidade também a sua política de pesquisa e de pós-

graduação para que essas atividades fins possam se desenvolver e se consolidar. Essa 

preocupação estratégica de consolidar as atividades de pesquisa e de pós-graduação é 

de extrema importância na medida em que as atividades de pesquisa e de pós-

graduação são necessárias para a atração de docentes qualificados e para a 

manutenção desses professores ao fazerem a opção de ingressar na UFSJ. 

 

 Como observarmos, em concursos recentes, devido à carência de doutores em 

certas áreas do conhecimento, a instituição foi obrigada ainda a contratar docentes sem 

essa qualificação para que alguns cursos pudessem funcionar. A curto e médio prazos, 

essas contratações implicarão na necessidade de qualificar esse pessoal para que os 

programas de pós-graduação existentes possam se consolidar e ampliar sua oferta de 

vagas, mas também essa qualificação será necessária para possibilitar a criação de 

novos programas de mestrado e doutorado, aumentando as áreas de atuação da UFSJ 

também em nível de pós-graduação. Essa qualificação torna-se necessária também para 

possibilitar aos seus graduandos, seus alunos do programa de iniciação científica, 

continuar os trabalhos de pesquisa em nível de pós-graduação na própria UFSJ e atrair 

alunos de outras procedências universitárias, contribuindo para o fortalecimento da pós-

graduação e dos grupos de pesquisa na instituição.  

 

 Por fim, ao começar atuar em diferentes novas áreas, a UFSJ abre uma frente de 

ensino, pesquisa e extensão que requer atenção redobrada para garantir a sua qualidade 

nessas atividades fins. Isso nos obriga a uma preocupação constante com a qualificação 

e, portanto, exige a construção de uma política de capacitação rápida e constante. 

Parece-nos, diante do crescimento recente da UFSJ e de seus programas de pós-

graduações, difícil a definição das áreas que deveriam ser eleitas como prioritárias para a 

instituição, entretanto, entendemos que há necessidade de planejamento do processo de 
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qualificação das IFES, assim, optamos por eleger como áreas a serem priorizadas 

aquelas que possibilitarão: 

   

1) O FORTALECIMENTO/CONSOLIDAÇÃO DOS CURSOS DE PÓS-

GRADUAÇÃO EXISTENTES NA UFSJ: Programas de Mestrado em Letras, 

História, Psicologia, Educação, Engenharia Elétrica, Engenharia da Energia, 

Engenharia Mecânica, Física e Química de Materiais, Ciências da Saúde, 

Bioengenharia e Tecnologias para o Desenvolvimento Sustentável. 

 

2) O FORTALECIMENTO/CONSOLIDAÇÃO DOS GRUPOS DE PESQUISA 

ENVOLVIDOS FORMALMENTE COM A ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE 

PROPOSTAS DE NOVOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU, 

conforme previsão a seguir: 

 

 

Tabela 5. Previsão de criação de novos programas de pós-graduação stricto sensu na 

UFSJ 

 

Unidade 
Acadêmica 

Criação de novos cursos Ano 
(previsão) 

DCNAT Mestrado em Ecologia e Conservação  
2014 

Mestrado em Química 

DECAC Mestrado Acadêmico em Administração 2014 
 
 
 
 
 

CCO 

Ciências da Saúde (PPGCS) – Doutorado 
 

2014 

Biotecnologia (PPGBiotec) –Doutorado em 
Biotecnologia 

2015 

Multicêntrico em Bioquímica e Biologia Molecular 
(PMBqBM) 

 

2014 

Ciências Farmacêuticas (PPGCF) – Doutorado em 
9*Ciências Farmacêuticas 

2015 

(PPG-ENF) – Doutorado em Enfermagem 2018 

DCECO Mestrado em Economia 2016 
 
 
 
 
 

DETEM 

Pós-Graduação Stricto Sensu Multi-Disciplinar em 
Sistemas de Processos Industriais (MSPI) – parceria 

com DEQUE 

 

Mestrado Profissional (MP) – parceria com as 
empresas da região 

 

Pós-Graduação Stricto Sensu Multi-Disciplinar em 
Computação Aplicada (MCA) – parceria DTECH 

 

Pós-Graduação Stricto Sensu Multi-Disciplinar em 
Modelagem Matemática e Computacional (MMMC) 

– parceria com DEFIM 
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DEFIM 

Mestrado Multidisciplinar em Modelagem e 
Matemática Computacional 

2016 

Mestrado Acadêmico em Matemática – em 
associação com a UFMG 

2015 

DMUSI Mestrado em Música 2016 
DELAC Criação, no Programa de Pós-Graduação em Letras, 

do curso de Doutorado 
2014 

DTECH Mestrado em Computação Aplicada 2015 
DCIAG Doutorado no Programa de Pós-Graduação em 

Ciências Agrárias 
2016 

DECEB Curso com caráter interdisciplinar 2016 
DEZOO Mestrado Acadêmico em Zootecnia e Recursos 

Pesqueiros 
Apresentação da 

proposta em 
início de 2014 

DECOMP Programa de Pós-Graduação em Ciência da 
Computação 

2015 

DEGEO Mestrado em Geografia 2014 
DFIME  Mestrado em Filosofia 2016 
DEPEL Doutorado em Engenharia Elétrica Submissão de 

proposta entre os 
anos 2016-2018 

DEQUE  Programa de Pós-Graduação em Sistemas e 
Processos Industriais 

2014 

DEMEC O DEMEC tem como objetivo apoiar e interagir com 
os professores recém-contratados da área de 
Produção para uma qualificação rápida e eficiente no 
nível de Doutorado. Essas ações visam colaborar para 
a criação, em primeiro plano, de uma linha de 
pesquisa em Engenharia de Produção no Programa de 
Mestrado, e em segundo plano, a criação de um 
segundo mestrado na área de Engenharia de 
Produção. 

 

 

 

Tabela 6. Previsão de criação de novos programas de pós-graduação stricto sensu na 

UFSJ, por grande área de conhecimento 

 

 

Áreas 
 

Propostas 
(Mestrado) 

Áreas Propostas 
(Doutorado) 

Ciências Exatas e da 
Terra 

05 Ciências da Saúde 04 

Ciências Biológicas 01 Lingüística, Letras e 
Artes 

01 

Ciências da Saúde - Engenharias 01 

Engenharias 03   

Ciências Sociais 
Aplicadas 

02   
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Ciências Humanas 02   

Ciências Agrárias 01   

Linguística, Letras e 

Artes 

01   

Multidisciplinar 02   

 

 

5. DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS E METAS DO PLANFOR INSITUCIONAL 

  

6.1 Objetivo Geral: continuar a formação de doutores nas diversas áreas de 

conhecimento. 

6.2 Metas:  

a) concluir a formação dos docentes já em doutoramento. 

b) formação doutoral de 37 docentes por meio do programa Prodoutoral até 

2018, e 38 docentes até 2020. 

c) formação doutoral de 59 docentes já em processo por outras fontes de 

fomento 

d) Fortalecimento dos programas de pós-graduação já existentes e criação, 

em médio prazo, de 17 novos programas. 

 

 Essa capacitação contribuirá para o fortalecimento dos 18 programas de pós-

graduação e para a criação de novos programas, bem como para a consolidação da 

pesquisa e da pós-graduação na UFSJ. 

 

 

6. PROCESSO SELETIVO DE DOCENTES PARTICIPANTES DO PROGRAMA 

 

As unidades acadêmicas – departamentos e direções de campus – foram 

consultadas e enviaram à Pro-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PROPE) a sua 

demanda, através do preenchimento do formulário apresentado no Anexo III, definindo 

autonomamente com base em seu planejamento estratégico os nomes e os períodos de 

afastamento. Com esses documentos, a PROPE procurou consolidar o PLANFOR com 

as informações necessárias, inclusive acessando o conjunto de informações presentes 

no PAPG-IFES, levando em consideração os compromissos para com a elaboração de 

propostas novas de Programas de Pós-graduação, com a expansão do número de vagas 

na pós-graduação e a qualificação docente das unidades acadêmicas, considerando que 

essa poderia ser impeditiva para o desenvolvimento do Plano Estratégico para a 
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consolidação da Pesquisa e da Pós-graduação na UFSJ. Além disso, foram 

considerados os resultados obtidos pelo diagnóstico feito pela PROPE da situação da 

pesquisa e da pós-graduação na instituição. Diante desse quadro, o Plano consolidado 

pela PROPE segue a ordem de prioridade, como descrito no item 4. 

 Todos os professores que concorreram com o financiamento do PRODOUTORAL 

se inscreverão na PROPE, em data definida, obedecendo a edital próprio e apresentando 

os documentos necessários: 

1. comprovante de que pertence a um grupo de pesquisa certificado pelo 

instituição e  credenciado no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq; 

2. documento de aprovação no Programa de Pós-graduação, para 

doutoramento, na lista de programas previstos no PLANFOR da UFSJ; 

3. documentos comprobatórios necessários, obedecendo a regulamentação 

de afastamento de docentes para qualificação, previsto em Resolução 

específica da UFSJ; 

4. Projeto de Pesquisa ou Plano de Trabalho, conforme o caso de cada 

instituição de destino, a ser desenvolvido durante o período de 

doutoramento; 

 A seleção e classificação dos docentes candidatos em casos de concorrência 

para a mesma área prioritária deverá tomar como critério a avaliação do currículo de 

cada professor, seguido da avaliação do Programa na qual se realizará a qualificação 

pretendida. Uma Comissão Gestora do Planfor deverá ser designada para analisar a 

documentação e classificar as solicitações dos candidatos. Essa Comissão será retirada 

da recém-criada Câmara de Pós-Graduação e da Câmara de Pesquisa que avaliará os 

projetos dos professores e o planejamento das unidades acadêmicas e administrativas 

(departamentos e/ou campi fora de sede) em sua relação para com o PDI e os interesses 

estratégicos da UFSJ. Um dos critérios definidores para pleitear uma vaga no prodoutoral 

será a apresentação de projeto que deixe claro a sua inserção, quando de seu retorno, a 

um programa de pós-graduação existente ou a um grupo de pesquisa que esteja 

construindo seu programa de pós-graduação. 

 

7. SOLICITAÇÃO DE APOIO NO ÂMBITO DO PROGRAMA PRODOUTORAL 

 

 O apoio dado por meio do PROGRAMA PRODOUTORAL foi resumido no quadro 

que se segue em que é apresentado o auxílio necessário para a execução da 

qualificação do docente dentro do PLANFOR (bolsas) durante o quinquênio 2014-2018. 

Pelos cálculos precisaremos de um montante no valor de R$ 2.391.400,00 para atender 

a demanda de qualificação dos 38 professores.  

 



 44 

Tabela 7. Apoio Financeiro solicitado pela UFSJ necessário à execução do Programa 

Prodoutoral 

 

Semestre/Ano Nº de bolsas Recursos necessários 

(em R$) 

1º/2014 129 283.800,00 

2º/2014 174 382.800,00 

1º/2015 192 422.400,00 

2º/2015 169 371.800,00 

1º/2016 159 349.800,00 

2º/2016 141 310.200,00 

1º/2017 93 204.600,00 

2º/2017 52 114.400,00 

1º/2018 8 17.600,00 

2º/2018 6 13.200,00 

Total 1123 2.470.600,00 

 

8. PLANO DE AVALIAÇÃO E DE ACOMPANHAMENTO DE DESEMPENHO DA 

INSTITUIÇÃO E DOS BOLSISTAS 

 

Conforme observado acima, será criada uma Comissão Gestora do PLANFOR, com o 

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-graduação como seu presidente, composta por membros 

designados pelas Câmaras de Pós-Graduação e pela Câmara de Pesquisa, um 

representante dos departamentos e das direções de campus. Caberá a essa Comissão 

avaliar o desempenho da instituição e do docente no seu processo de qualificação, 

mediante relatório submetido, formulários de avaliação e acompanhamento (anexo IV), 

em data definida, à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. 

 

 Essa avaliação da Instituição e dos bolsistas deverá ser feita com base na 

documentação apresentada que mostre: 

 

a) do ponto de vista da Instituição, relatório que comprove o impacto, expansão na 

pós-graduação, criação de novos programas de mestrado, das vagas na  previsto 
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pela qualificação do docente e do cumprimento do compromisso assumido pelas 

unidades administrativas quando da elaboração do PLANFOR; 

b) do ponto de vista do docente-bolsista, relatórios semestrais que comprovem o 

efetivo empenho em seu processo de qualificação, bem como documentação 

comprobatória produção, em caso de produções acadêmicas advindas de seu 

processo. Esse processo de avaliação já é regulamentado na UFSJ e é de 

responsabilidade do docente a sua apresentação à Pró-Reitoria de Pesquisa. 

 

Por fim, compete a Comissão Gestora do PLANFOR examinar os relatórios e dar 

parecer conclusivo acerca dos resultados obtidos, tendo competência para emitir parecer 

que determinem redefinições do Plano, bem como requerer os esclarecimentos 

adicionais de modo a poder avaliar e acompanhar o desenrolar do PLANO. Essa 

Comissão deverá ser criada e nomeada pelo Reitor da Instituição e sua ação deverá ser 

regulamentada. 

  

 

9. CONDIÇÕES DE INFRAESTRUTURA, DE APOIO E DE FINANCIAMENTO 

 

As diversas Unidades Acadêmicas da UFSJ que atenderam à formulação do 

PLANFOR contam com infraestrutura necessária para o desenvolvimento de suas 

atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão. A seguir, encontram-se listadas 

as condições apresentadas por estas Unidades Acadêmicas: 

 

Departamento das Engenharias de Telecomunicações e Mecatrônica 

 

O curso de Engenharia Mecatrônica e o curso de Engenharia de 

Telecomunicações são relativamente novos na UFSJ, tendo sido iniciado no primeiro 

semestre de 2008. Abaixo seguem os laboratórios existentes nos dois cursos que podem 

ser utilizados para pós-graduação, pesquisa e extensão: 

 

a) Laboratório de robótica 

O Laboratório de robótica possui um espaço de 52 m2, com dimensões 7,7m x 6,8m. 

Possui cinco bancadas de estrutura metálica com tampo de granito, acomodando cinco 

cadeiras cada, e equipadas com tomadas de 127/220V. Além disso, dois armários em 

aço servem para armazenamento de equipamentos. Atualmente, o laboratório possui 

cinco manipuladores robóticos didáticos, cinco kits robóticos LEGO MindStorms, 

equipamentos de medição como multímetros (10), osciloscópios(5) e placas de aquisição 

de dados (3). O laboratório conta ainda com 4 bancadas experimentais de controle: 

• Sistema Massa-Mola; 
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• Sistema de Discos de Torção; 

• Sistema de Levitação Magnética; 

• Sistema Pêndulo Invertido. 

 

b) Laboratório de controle e automação 

O Laboratório de controle e automação possui um espaço de 52 m2, com dimensões 

7,7m x 6,8m. Há cinco bancadas de estrutura metálica com tampo de granito, 

acomodando cinco cadeiras cada, e equipadas com tomadas de 127/220V. Além disso, 

dois armários em aço servem para armazenamento de equipamentos. Atualmente o 

laboratório possui cinco Controladores Lógicos Programáveis (CLP); cinco kits de 

variáveis digitais, incluindo diversos sensores digitais e cartões de entradas e saídas 

digitais para os CLPs; cinco kits de entradas analógicas, incluindo diversos tipos de 

sensores e cartões de entradas e saídas analógicas para os CLPS; um kit de sensores 

para a rede DeviceNet, um módulo de identificação por radiofrequência; cinco kits de 

sistemas de medição de nível e temperatura, incluindo placa de aquisição de dados; 

cinco módulos de ensino Datapool modelo 2808; e cinco CLPs Datapool modelo 2301. 

Possui ainda cinco multímetros e um Sistema de Controle de Processos, que inclui as 

variáveis analógicas. O laboratório permite a simulação e obtenção de resultados 

próximos aos das plantas industriais a execução de testes, experimentos e validações de 

projetos de controle e automação que envolvam diversos sensores e atuadores, com 

conexões padronizadas para sistemas industriais. 

 

c) Laboratório de Máquinas e Acionamentos 

O Laboratório de máquinas e acionamentos possui um espaço de 52 m2, com dimensões 

7,7m x 6,8m. Possui duas bancadas de estrutura metálica com tampo de granito, 

acomodando cinco cadeiras cada, e equipadas com tomadas de 127/220V e sistema 

trifásico em 220V. O laboratório possui os seguintes equipamentos: 

• 4 motores de indução trifásico de 1CV; 

• 3 motores de corrente contínua de 1,1 kW, 2000 rpm; 

• 1 motor síncrono trifásico de 1 kW, 1800 rpm; 

• Carga resistiva, indutiva e capacitiva trifásica; 

• 02 Servoconversores e servomotores trifásicos; 

• 03 inversores de frequência; 

• Simulador de Falhas em Chaves de Partida Estrela-Triângulo, Direta e Reversora (Kit 

didático); 

• 01 Soft-Starter SSW 05; 

• 02 kits CLP TPW-03-40 (kit didático); 

• 02 Freios de Foucault para simulação de carga; 

• Tacômetro, Multímetro digital, Alicate amperímetro. 



 47 

• Osciloscópio; 

• Sistema de treinamento em elementos de máquinas e transmissão/tração mecânica; 

  

d) Laboratório de Comunicações Ópticas 

O Laboratório de Comunicações Ópticas apresenta espaço físico e está em fase inicial 

de implementação. O laboratório irá permitir pesquisas na área de processamento e 

transmissão digital de informação, redes de comunicações de dados e redes de 

computadores. O espaço comporta 25 alunos simultaneamente, além dos professores, 

técnicos, equipamentos e mobiliário. O laboratório possui: 

• Kit didático para comunicações ópticas; 

• Refletor óptico no domínio do tempo (OTDR), analisador de Espectro óptico 

(OSA), Medidor de potência óptica (Power Meter), Fonte de luz óptica 

LASER e Fonte de luz óptica LED; 

• Bobina de fibra óptica monomodo (fibra de lançamento), Extensor óptico 

monomodo (cordão óptico) e Extensor óptico multimodo (cordão óptico); 

• Máquina de fusão de emenda automática, kit para preparação de fibra óptica 

e conjunto de conectores ópticos; 

• Computador desktop; 

  

e) Laboratório de Eletromagnetismo Aplicado 

O Laboratório de Eletromagnetismo Aplicado possui um espaço de 52 m2, com 

dimensões 7,7m x 6,8m. Possui duas bancadas de estrutura metálica com tampo de 

granito, acomodando cinco cadeiras cada, e equipadas com tomadas de 127/220V. O 

laboratório possui os seguintes equipamentos: 

• Analisador de espectro móvel atendendo a faixa de 50 kHz-3,3GHz; 

• Analisador de espectro de bancada capaz de atender a faixa de 

9kHz-26,5GHz; 

• Power Meter capaz de atender a faixa de 50MHz- 26,5GHz; 

• Kits de aquisição de dados para promover a automatização de medidas; 

 

f) Laboratório de Sistemas Mecânicos 

Está em fase inicial de construção uma laboratório externo às atuais dependências do 

CAP de dois (2) pavimentos com área de aproximadamente 1000m2 destinado a abrigar 

infra estrutura para maquinário pesado da área de mecânica, bem como dar suporte a 

demais atividades do DETEM. 
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Departamento de Engenharia Química e Estatística 

 

Os laboratórios listados abaixo foram montados com a finalidade de atender os cursos de 

graduação do Campus Alto Paraopeba, porém, até a conclusão do prédio do Programa 

de Pós-Graduação em Sistemas e Processo Industriais, estes laboratórios serão 

utilizados também para pesquisas da pós-graduação, são eles: 

 Laboratório de Reações Químicas; 

 Laboratório de Preparação de Materiais; 

 Laboratório de Controle e Otimização de Processos Químicos; 

 

1. Laboratório de Reações Químicas:  

Esse laboratório, de responsabilidade do DEQUE (Departamento de Engenharia Química 

e Estatística da UFSJ).  

Unidades curriculares associadas: Princípios de processos industriais, técnicas de 

caracterização de materiais, planejamento de experimentos, tecnologia de novos 

materiais e tópicos especiais. 

O laboratório de Operações Unitárias II possui as seguintes características: 

 Área total de 56 m2; 

 06 bancadas para até cinco alunos cada; 

 01 quadro branco e 02 armários de aço com duas portas; 

 Capacidade para 25 alunos; 

Os principais equipamentos disponíveis são: 

 sistema de gases; 

 espectrômetro de massa; 

 cromatógrafo; 

 unidade de avaliação catalítica; 

 unidade de caracterização de materiais (Sistema analítico multipropósito); 

 fisissorção deN2 e difração de raios X; 

 ar condicionado; 

 balança analítica; 

 02 computadores; 

 02 estantes de aço; 

 02 estufas para esterilização e secagem; 

 kit medidor de pH de bancada; 

 módulo didático de reatores ideais; 

 02 monitores 17”; 
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 refrigerador. 

2. Laboratório de Controle e Otimização de Processos Químicos: 

Esse laboratório, de responsabilidade do DEQUE. 

Unidades curriculares associadas: Modelagem e simulação de processos industriais, 

métodos de otimização, tecnologia de novos materiais e tópicos especiais. 

O laboratório de Operações Unitárias II possui as seguintes características: 

 Área total de 56 m2; 

 06 bancadas para até cinco alunos cada; 

 01 quadro branco e 02 armários de aço com duas portas; 

 Capacidade para 25 alunos; 

Os principais equipamentos disponíveis são: 

 02 módulos didáticos de controle: Reatores Ideais com controle de temperatura no 

CSTR, temperatura de entrada da mistura e controle de pH, Evaporador e Módulo 

Multipropósito (todos com sistema CLP de controle e supervisório). 

3. Laboratório de Modelagem e Simulação de Processos Químicos: 

Esse laboratório, de responsabilidade do DEQUE, está com obras em andamento. 

Unidades curriculares associadas: Modelagem e simulação de processos industriais, 

tecnologia de novos materiais, métodos de otimização e tópicos especiais. 

O laboratório de Operações Unitárias II possui as seguintes características: 

 Área total de 56 m2; 

 06 bancadas para até cinco alunos cada; 

 01 quadro branco e 02 armários de aço com duas portas; 

 Capacidade para 25 alunos; 

Os principais equipamentos disponíveis são: 

 40 computadores; 

 1 projetor; 

 1 quadro-branco; 

 programas de computador: Matlab/Simulink, Scilab e outros softwares livres. 

 

Departamento de Engenharia Elétrica 

 

Atualmente o DEPEL conta com oito laboratórios dedicados à pesquisa, 

envolvendo alunos de mestrado e iniciação científica. Nos últimos 3 anos, o DEPEL, o 

PPGEL e seus docentes captaram um montante de R$2.000.000,00 em recursos para a 

aquisição de equipamentos e melhoria da infraestrutura, seja em projetos institucionais 

ou individuais. Este montante corrobora o crescimento da pesquisa no DEPEL, assim 

como o habilita a elaborar a proposta de criação do Curso de Doutorado em Engenharia 

Elétrica. 
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Departamento de Ciências Naturais 

 

Atualmente o DCNAT conta com 52 laboratórios, voltados à pesquisa, ensino e 

extensão em Física, Química e Ciências Biológicas. Atualmente está sendo construído o 

CAAMAT (Central Analítica e Águas e Materiais) que visa implementar novas tecnologias 

de análise e desenvolvimento de materiais, principal substrato de pesquisa do Programa 

de Pós Graduação em Química e Física de Materiais.  

Está previsto também a implantação do “Espaço Casa Verde”, um programa de produção 

e divulgação de conhecimentos sobre biodiversidade do Campo das Vertentes, 

contemplado pelo Edital PROEXT 2014 (Programa de Extensão Universitária, da 

Secretaria de Educação Superior do MEC). Este espaço contemplará pesquisa e 

extensão nas áreas de Ecologia, Sustentabilidade e Educação Ambiental. 

Há previsão para implantação de um Centro de Divulgação Científica com objetivo de 

popularizar a ciência para o público acadêmico e a população no geral. O Centro irá 

congregar um planetário, um museu científico e espaços interativos para as licenciaturas. 

Estão previstos ainda, a implantação de mais 8 laboratórios de Pesquisa e Ensino no 

DCNAT: Fisiologia, Microbiologia e Imunologia, Biologia Celular e Processamento de 

Tecidos, Parasitologia, Genética e Biologia Molecular, Farmácia e Bioquímica. Os 

laboratórios em questão atenderão aos cursos de Ciências Biológicas, Química e 

Medicina e fortalecerão a pesquisa na área de saúde, gerando possibilidade de 

implementação de novos cursos de pós-graduação. 

 

Departamento de Zootecnia 

 

A sede do DEZOO é um prédio localizado no Campus Tancredo Neves com 

2586,1 m2 de área construída, 6 salas de aula, 18 gabinetes de professores, 7 

laboratórios de ensino/pesquisa e uma fazenda experimental. O departamento dispõe 

ainda de setores destinado ao manejo de animais sendo: Setor de Bovino de Leite; Setor 

de Caprinocultura; Setor de Suinocultura; e Setor de Cunicultura. No primeiro semestre 

de 2014, o DEZOO deverá contar com uma fazenda para complementar o 

desenvolvimento das atividades de pesquisa e abrigar projetos de extensão. 

A seguir, segue lista dos laboratórios e seu estado atual: 

Laboratório de Nutrição animal: Laboratório com 90 m2, situado no prédio que abriga o 

Departamento de Zootecnia. Trata-se de um laboratório completo para o 

desenvolvimento de pesquisas na área de nutrição animal, contendo todos também os 

itens necessários para aulas práticas e análise de experimentos. O laboratório de 

nutrição animal é usado para determinação das frações de Proteína bruta, Fibra em 
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detergente neutro, Fibra bruta, Lignina, Cinzas, Matéria orgânica, Extrato etéreo, 

Proteína insolúvel em detergente neutro, Proteína insolúvel em detergente ácido, etc, das 

amostras pertinentes às pesquisas demandadas para a elaboração das dissertações do 

programa. Esse laboratório é utilizado também para realização de ensaios de 

digestibilidade "in vitro", demandados nas pesquisas desenvolvidas pelos Mestrandos do 

programa. O laboratório conta com os seguintes equipamentos: duas balanças analíticas; 

uma balança semi-analítica; um banho maria; um banho ultratermostático; duas capelas; 

dois blocos digestores e dois controladores de temperatura para determinação de 

nitrogênio; uma bomba a vácuo; uma centrífuga microprocessada; dois computadores; 

cinco destiladores de nitrogênio; dois determinadores de fibras; um determinador de 

gordura; duas estufas 105ºC; duas estufas 55ºC; um evaporador rotativo; duas 

geladeiras; um moinho de rotor tipo ciclone; uma mufla; dois pHmetros de bancada; uma 

seladora; dois destiladores de água. Também existe um forte planejamento para 

aquisição de equipamentos e ampliação do laboratório com o objetivo de motivar 

pesquisas inovadoras.  

Laboratório de preparo de amostras: área de 40 m2, localizada ao lado do curral da 

bovinocultura leiteira, vem sendo utilizada para preparo de amostras de experimentos de 

Iniciação científica, trabalhos de conclusão de curso e dissertações e tese de 

universidades parceiras. O laboratório conta com prensa hidráulica para avaliação de 

silagem, estufa de secagem (cap. 1900L), balança para pesagem de concentrado e 

material verde e seco. 

Laboratório de Microscopia: possui área de 90 m2, localizado no Departamento de 

Zootecnia com 30 microscópios de luz transmitida Prima Star e 15 estereomicroscópios 

da marca Zeiss, distribuídos em bancadas com luz; e 03 bancadas de manipulação e 

estoque de material com gavetas. Os equipamentos são utilizados para o 

desenvolvimento de habilidades de manuseio e identificação de espécies microbiológicas 

e parasitárias, além de estruturas vegetais e animais.Também permitem a observação de 

preparações histológicas e histoquímicas. Desta forma, o Laboratório busca atender às 

mais diversas demandas de disciplinas de pós-graduação. 

Laboratório de Apicultura: O Laboratório foi construído e inaugurado em janeiro de 

2010, possuindo uma área total de 80 m2 e faz parte do prédio de Zootecnia da 

Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ). Essa área foi divida em três 

compartimentos. Estes designados em:  1) Sala de Extração de mel com os seguintes 

equipamentos: centrífuga inoxidável com capacidade para 28 quadros de mel, 

motorizada, com torneira; mesa desoperculadora com capacidade de 32 quadros de mel, 

inoxidável com torneira e uma tampa de cobertura; decantador com capacidade de 200 

kg de mel, inoxidável com mangueira de visualização do produto; descristalizador de mel 

com capacidade de dois baldes , inoxidável e tampa de cobertura, 02 baldes inoxidável 

capacidade de 25 kg apropriado para captação dos méis da centrífuga e mesa 
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desorpeculadora e filtro de inox para filtração dos méis; 2) Sala de Processamento de 

cera equipada com cilindro alveolador de cera, modelo profissional na confecção da 

lâmina de cera alveolada, conjunto laminador de cera, modelo profissional usado para 

confecção das lâminas de cera lisa, incrustador elétrico e dois fumigadores inoxidável; e 

3) Sala ensino/pesquisa: possui mobiliário necessário e suficiente para receber 12 alunos 

e já está equipadoa através de recursos institucionais, com os seguintes equipamentos: 

analisador portátil de cor, para análise sensorial dos méis, cilindro de aço com 4,5 kg de 

dióxido de carbono com válvula reguladora de pressão, balança analítica com 

capacidade 200 gramas com quatro casas decimais, 04 estufas climatizadas, do tipo 

BODs, com controle de temperatura e fotoperíodo, capacidade 300 litros cada; 

microscópio de laboratório binocular 55 – 5 mm, termohigrômetro, termômetro digital 

portátil, refratômetro, Phmetro de bancada, estufa de secagem, estufa de secagem e 

esterilização microondas, freezer horizontal, refrigerador e 03 armários entomológicos 

com 50 gavetas e 03 armários de aço. 

Laboratório de genética e biotecnologia: Laboratório com área de 90 m2, localizado no 

Departamento de Zootecnia e equipado com 2 geladeiras duplex, 1 freezer horizontal, 2 

fornos de microondas, 1 mesa agitadora pequena, 1 agitador magnético com 

aquecimento, 1 cuba de eletroforese pequena vertical para gel de poliacrilamida; 2 cubas 

de eletroforese horizontais pequenas para géis de agarose; 4 cubas verticais grandes 

para géis de poliacrilamida, 2 cubas horizontais grandes para géis de agarose, 4 fontes 

de alta voltagem; 2 transiluminadores UV acoplados a um sistema de fotodocumentação 

digital (câmera com CCD; cone fotográfico; computador acoplado e programas de análise 

de imagem), 3 autoclaves de 75 a 18 L, 2 banhos-maria, 1 estufa bacteriológica, 2 

termocicladores (“máquinas de PCR”), 1 capela de fluxo laminar, 1 pHmetro digital com 

sensor de temperatura, 2 barriletes de 20 L de água, 1 sistema de purificação de água 

por osmose reversa e 1 sistema de purificação e esterilização de água tipo I, 2 agitadores 

mecânicos de tubos, 1 uma centrífuga refrigerada polivalente (tubos de 0,5 até 100 mL) 

de até 15.000 rpm, 1 microcentrífuga de até 13.000 rpm, 1 balança de semi-precisão de 

até 620 g, jogo de 33 micropipetas monocanais de precisão de volume variáveis de até 1 

µL, jogo de 3 micropipetas multicanais de volume variáveis, 1 tanque de nitrogênio 

líquido de 20 L, 2 computadores de trabalho ligados à internet, 1 projetor tipo data-show, 

1 compêndio de três volumes de protocolos em biologia molecular, reagentes e vidrarias 

variados necessários para realização de análises moleculares. O laboratório poderá ser 

utilizado para aulas práticas e para o desenvolvimento de pesquisas na área de biologia 

molecular, genética e biotecnologia. Dentre as análises e procedimentos experimentais 

para os quais o laboratório se encontra tecnicamente capacitado podemos destacar: 

extração rápida ou elaborada de ácidos nucléicos (DNA), amplificação por meio de 

reação em cadeia da polimerase (PCR) de ácidos nucléicos, execução de reação de 

sequenciamento de ácidos nucléicos, digestão enzimática de ácidos nucléicos, 
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eletroforese de ácidos nucléicos e proteínas, ligação de ácidos nucléicos, transformação 

de bactérias competentes, clonagem molecular de fragmentos de ácidos nucléicos, 

cultivo de bactérias recombinantes, análises de géis de eletroforese, desenvolvimento de 

marcadores moleculares, análises estatísticas de variabilidade genética, análises de 

bioinformática, desenvolvimento de marcadores moleculares, análises genéticas de 

paternidade, entre outras.  

Laboratório de Zootecnia de precisão: O laboratório de Zootecnia de Precisão possui 

45 m², possui um cluster com 10 computadores dual-core e 4 GB de RAM cada para 

simulações computacionais e 6 computadores de uso geral.  

Laboratório de computação: Laboratório equipado com 30 microcomputadores com 

acesso a Internet. Neste laboratório serão disponibilizados softwares aplicáveis às 

finalidades de pesquisa no Programa, como para processamento estatístico, simulação 

dos sistemas agropecuários, desenho técnico, desenvolvimento de programas 

computacionais, etc. 

Fazenda Experimental Risoleta Neves (FERN): A FERN, localizado o Campus 

Tancredo Neves (CTAN) na UFSJ, possui 80 hectares e vem sendo utilizada no curso de 

graduação Zootecnia para aulas práticas e desenvolvimento de projetos de iniciação 

científica e trabalho de conclusão de curso. Da área total, 36 hectares são destinados ao 

setor de Bovinocultura Leiteira, um sistema de produção em pasto, que conta com cerca 

de 20 vacas em lactação, sala de ordenha, sala de leite, trator, vagão forrageiro, 

picadeiras, cinco silos, curral, tronco e balança, misturador de ração, depósitos e 

farmácia.  

Setor de Caprinocultura: O setor de caprinocultura conta com um aprisco suspenso, de 

piso ripado, com capacidade para 24 matrizes. O setor conta ainda com escritório, 

banheiro, sala de leite (com tanque de expansão com capacidade de 150 litros) e uma 

ordenhadeira mecânica, bem como balança para pesagem de alimentos e dos animais e 

misturador de ração. Atualmente o setor possui 14 cabras em lactação, 6 cabritas, 1 

bode e 8 animais em aleitamento. Todos os animais são da raça Saanen e vem sendo 

utilizados em pesquisas de iniciação científica e trabalhos de conclusão de curso.  

Setor Ovinocultura: Cerca de 1,2 hectares são destinados ao setor de ovinocultura, que 

conta com pastos de Panicum maximum cv. Aruana, divididos em três piquetes. Um 

sistema de lotação intermitente vem sendo implementado. O sistema de produção de 

ovinos que vem sendo utilizado é a pasto, extensivo, com 12 matrizes Texell.  

Laticínio: O laticínio é composto por um Centro de treinamento com 12 x 11,75 m e o 

laticínio propriamente dito com 31 x 10,70 m. O laticínio possui os seguintes 

equipamentos: dois acidimetros dornic; um acidimetro salut; uma amassadeira; uma 

autoclave; uma balança eletrônica para até 15 kg; uma bateria de extração; uma bomba 

centrífuga; uma centrífuga para burtirômetro; um conjunto de placa pré-prensagem; um 

cortador de queijo; uma cuba para massa; um dessecador tipo cabide; um disco de 
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Ackerman; um dosador de bancada; um empacotadeira para leite; uma estante para 

burtirômetro em aço inox para 24 provas; uma estufa; uma fermenteira; um gerador de 

vapor; um homogeneizador; uma mesa para cozinha industrial; um microscópio; um 

Phmetro; uma prensa mecânica para indústria alimentícia; um Refrigerador 120 l; uma 

seladora a vácuo; uma aeladora manual; uma seladora manual para fechamento de 

sacos plásticos 

Casa de vegetação: Casa de vegetação composta por dois túneis de 7 x 21 m e uma 

antecâmara de 3x 3, cobertura com filme plástico leitoso de 150 micra e cortina de teto 

de TNT e laterais de velame acídio e piso coberto com ráfia de solo. A casa de 

vegetação será utilizada pelo convênio Epamig/UFSJ (anuência em anexo) onde serão 

desenvolvidos experimentos na linha de pesquisa produção de ruminantes. 

Galpão de avicultura: Galpão com área de 1000m2, equipado com gaiolas para 

avaliações de codornas e aves de postura. 

 

Departamento de Ciências Exatas e Biológicas 

 

O DECEB conta atualmente com os seguintes laboratórios e respectivos equipamentos: 

 

Laboratório de Microbiologia Molecular (agitador tipo shaker com aquecimento, 

agitadores magnéticos com aquecimento, agitadores tipo vortex, balança de precisão, 

banhos-maria, câmara de segurança biológica, centrífuga clínica, chapa aquecedora, 

chuveiro lava-olhos, cuba de eletroforese horizontal, cuba de eletroforese vertical, 

deionizadores, espectrofotômetro, estufa de secagem, fontes para eletroforese, freezer, 

Phametro, pipetadores automáticos, refrigerador, termociclador, transiluminador UV, 

autoclave). 

Laboratorio de Física (composto por 4 bancadas improvisadas, onde são realizadas 

aulas praticas. Os equipamentos que compõem o laboratorio são kits didáticos nas áreas 

de cinemática, dinâmica, termodinâmica e eletromagnetismo). 

Laboratório de Bioinformática (está sendo implantado, e sua configuração deverá 

incluir, até o final do segundo semestre de 2014 quinze computadores. 

Laboratório de Fisiologia e Genética Vegetal Aplicada (moinhos de faca, balanças de 

precisão, paquímetro, GPS, clorofilômetro) 

Laboratório Geral I (equipamentos básicos e vidraria para aulas na área de química) 

Laboratório de Anatomia Vegetal (agitador magnético, Balança de precisão, Banho 

maria, Bomba de vácuo e dessecador, Chapa aquecedora, Micorcomputador, Estufa de 

secagem de materiais, Geladeira, Medidor de pH, microscópios ópticos , Microscópio 

trinocular acoplado à câmara para captura de imagens,  Micrótomo rotativo de avanço 

automático,  vidraria e reagentes básicos para práticas em Anatomia Vegetal) 
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Laboratório de Sistemática Vegetal e Herbário Didático (bancadas para manuseio de 

material botânico, microscópios estereoscópicos (lupas), material para montagem de 

exsicatas (prensas, correias, papelão, jornais etc.), estufa de secagem de material 

botânico, armários com a coleção do Herbário didático (cerca de 500 espécies 

catalogadas)) 

Laboratórios de Química: Dois laboratórios da área de química contendo vidraria e 

equipamentos básicos. 

 

Departamento de Ciência da Computação 

 

Atualmente, o DCOMP conta com cinco laboratórios de ensino que foram 

projetados e concebidos com o propósito de atender o curso de graduação. Entretanto, 

em um primeiro momento, para o funcionamento da pós-graduação, esses laboratórios 

poderão ser utilizados também para o ensino na pós-graduação.  

No âmbito da extensão, o projeto recentemente aprovado proverá recursos para a 

aquisição de duas lousas interativas, além de dois computadores para atender o mesmo. 

À medida que os outros projetos forem sendo aprovados, acreditamos que os recursos a 

serem recebidos serão suficientes para a execução deles. 

No âmbito da pesquisa, atualmente os professores do DCOMP conseguiram 

adquirir junto aos órgãos de fomento Fapemig e CNPq, até o presente momento, um 

cluster de doze máquinas, quatro servidores, quinze estações de trabalho, além de um 

ar-condicionado. Ainda há a previsão de compra nos próximos dois anos de mais dez 

máquinas para um novo cluster, além de outras dez estações de trabalho e outros três 

servidores, também por meio de recursos obtidos junto aos referidos órgãos de fomento.  

Além disso, é importante ressaltar que existem ainda outros 4 projetos 

submetidos à Fapemig, que aguardam julgamento, onde outros equipamentos serão 

adquiridos.   

Para os três âmbitos acima mencionados, temos infraestrutura física (espaço 

físico) suficiente para suporte a todos os laboratórios acima mencionados, bem como 

salas de aula que possam ser utilizadas também para pós-graduação. Na concepção do 

prédio onde funcionará em breve o DCOMP, todos esses laboratórios, bem como as 

salas de aula, foram devidamente observados e considerados. A título de ilustração, em 

nosso novo prédio existem duas salas denominadas de “retráteis”, às quais podem 

suportar turmas de sessenta alunos (graduação) ou duas turmas de até trinta alunos, por 

meio de uma divisória móvel com o devido isolamento acústico.  
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Campus Centro Oeste Dona Lindu 

 

 Ciências da Saúde (PPGCS) 
 
Infraestrutura - Os laboratórios para ensino e pesquisa disponíveis são: 
 
A- Laboratório de Microscopia  

Descrição: Laboratório com 120 m2, multiusuário, equipado com bancadas, armários, 

microscópios binoculares e microscópios estereoscópicos. 

B- Laboratório de Parasitologia e Imunologia 

Descrição: Ocupa duas salas (88m2 e 80m2), sendo uma delas climatizada, com 

bancadas e armários. 

Equipamentos: microscópio triocular para campo claro e campo escuro com máquina 

fotográfica digital acoplada a kit ótico digital para microscopia, e placa de captura de 

imagens; microscópios binoculares e microscópios estereoscópicos; cabine de 

segurança biológica classe 2; capela de exaustão; autoclave; máquina de gelo; 

refrigeradores e freezers; agitadores magnéticos com aquecimento; vórtex; balanças 

analítica e de precisão; banhos-Maria; centrifugas e microcentrífugas de bancada com e 

sem refrigeração; destilador e deionizador de água; microondas; estufas de esterilização 

e secagem;  estufa para cultura e bacteriológica; estufa de CO2; medidor de pH; botijão 

de nitrogênio líquido; microscópio de imunofluorescência; espectofotômetros de 

microplacas (leitor de ELISA); lavadora de microplacas automática; estação de PCR; 

refrigeradores e freezers; agitadores magnéticos com aquecimento; vórtex; agitador tipo 

Kline; banho de ultrasom; banhos secos; sistema de purificação de água; fontes e cubas 

para eletroforese; sistema de fotodocumentação de géis; pipetas motorizadas; 

micropipetas mono e multicanal de volumes variáveis; computador. 

C- Laboratório de Epidemiologia 

Descrição: Ocupa uma sala de 88 m2 no Bloco B no 30 andar da biblioteca. Possui os 

seguintes equipamentos: 10 computadores, três diferentes softwares (dois Statas, um 

QDS, um SPSS), duas impressoras, uma mesa de reunião, seis cadeiras, dois armários, 

um ventilador, uma bancada para computador e dois tablets. 

D - Laboratório de Biologia Molecular 

Descrição: O laboratório compreende uma área de 80m2 e possui equipamentos e 

instalações necessárias ao desenvolvimento dos projetos, adquiridos com recursos de 

projetos de pesquisa fomentados pela Fapemig, CNPq, CAPES (pós-graduação) e 

através do processo de expansão da própria UFSJ, entre os quais: termocicladores, real 

time PCR, centrifugas, cabines de segurança biológica, cubas de eletroforese, nanodrop, 

ultra freezer, e mais recentemente um sequenciador automático de DNA 



 57 

E- Laboratório de Biologia Celular e Mutagênese 

Descricão: Dispõe de cerca de 80 m2, com bancadas, pias e rede elétrica adequada à 

pesquisa e ensino na área de biologia celular, cultivo celular e mutagênese., O 

laboratório dispõe de duas cabines de fluxo laminar horizontal, uma estufa de CO2, um 

cilindro de CO2 de 33Kg, duas centrífugas de bancada, uma centrífuga refrigerada, uma 

estufa bacteriológica, duas estufas de secagem e esterilização de material, uma 

autoclave, um deionizador de água, um purificador de água MiliQ, um microscópio 

invertido com contraste de Fase, um microscópio equipado com fluorescência, contraste 

de fase e fotodocumentação, quatro microscópios de luz comum, dois 

microcomputadores, uma leitora automática de microplacas (Elisa), um pHmetro, um 

shaker orbital, um liofilizador, sistema completo para blotting, cubas e fontes de 

eletroforese.  

F- Laboratório de Microbiologia 

Descrição: Laboratório com 88 m2, equipado com bancadas, armários e material de 

consumo (vidraria e descartáveis) para desenvolvimento de aulas práticas e projetos de 

pesquisa. Equipamentos: 1 balança analítica de precisão; 1 balança semi-analítica; 1 

banho-maria; 2 estufas para cultura; 1 estufa do tipo Biologicoxigendemand (B.O.D.); 1 

centrífuga de bancada; 1 microcentrífuga; PHmetro; agitador magnético; 2 refrigeradores; 

2 geladeiras; estufa para esterilização e secagem e esterilização; autoclave; 2 

destiladores de água; 20 microscópios binoculares; duas cabines de segurança biológica 

2; agitador de tubo vórtex; agitador do tipo shaker; contador de células; 1 microscópio de 

fase invertida; 2 microondas; fontes  e cubas para eletroforese; 2 computadores. 

G- Laboratório de Síntese Orgânica  

Descrição: O laboratório conta com a seguinte infra-estrutura: Sala 1 – Com 

aproximadamente 60 m2 contendo 2 capelas de exaustão, 6 bancadas, instalação de 

linha de gases, lava-olhos, estrutura hidráulica, elétrica. Sala 2 – (Sala de Análises) 

Possui aproximadamente 20 m2 contendo capela de exaustão, bancada, estrutura 

hidráulica, elétrica. Sala para os equipamentos de HPLC e Sintetizador de Peptídeos. 

Laboratório de RMN e IV– Sala com aproximadamente 25 m2 e infraestrutura para RMN 

(ar comprimido e ar condicionado). 

H- Laboratório de Bioquímica Celular 

Descrição: Possui 80 m2 com 3 salas separadas: câmara escura; sala de material 

radioativo e sala de preparação de tecidos.  

Equipamentos: sonicador; espectrofotômetro; cintilador; cubas de eletroforese; cuba de 

transferência; microcentrífuga refrigerada; pHmetro; balança analítica digital; 

homogeinizador de tecidos; centrífuga clínica; estufa; estufa de CO2 com cilindro; sistema 

de água ultra-pura; leitor de ELISA; banhos-Maria; entre outros. 
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I- Laboratório de Processamento de Tecidos  

Descrição: O Laboratório conta com os seguintes equipamentos: 02 Banho-maria 

histológico, 01 capela de exaustão, 01 Central de inclusão de parafina completa, Estufa 

para secagem de cortes histológicos, 01 freezer vertical, 01 microondas, 01 Micrótomo 

automático semi-rotativo, 01 phmetro, 01 processador automático de tecidos, 01 

refrigerador. 

J- Laboratório de Modelagem Molecular  

O laboratório conta com um espaço de 12 m2, onde se encontram 12 computadores para 

a realização de cálculos.  

K- Laboratório de Bioquímica de Parasitos  

Descrição: Atualmente o LBP ocupa uma área de cerca de 60m2 e dispõe dos seguintes 

equipamentos: 3 cabines de segurança biológica nível 2, 2 geladeiras, 1 freezer -20°C, 2 

estufas de CO2, 2 cilindros de CO2, 1 câmara B.O.D., 2 banhos-Maria, 4 microscópios 

ópticos, 1 microscópio invertido, 1 autoclave vertical, 1 botijão de nitrogênio líquido, 1 

leitor microplacas de ELISA, 3 computadores, 1 centrífuga refrigerada de bancada, 1 

sistema de purificação de água Milli-Q.  

L- Laboratório de Química de Proteínas e Nanobiotecnologia 

Descrição: O laboratório de química de proteínas e nanotecnologia está alocado em um 

espaço físico de 270 m2 e dispõe de bancadas para manuseio das aulas práticas e 

banquetas, capela de exaustão, janelas para ventilação, pia para lavagem de material, 

lava olhos e chuveiro na saída do laboratório, armários para armazenamento de material 

dos acadêmicos. O Laboratório possui sistemas de cromatografia convencional - FPLC 

(BioRad e GE); cromatógrafo gasoso (Shimadzu AOC-20i), cromatografia de alta pressão 

(Shimadzu), espectrômetro de massas (Bruker), analisador automático de bioquímica 

(Bioclin), estufa de secagem (Nova Instruments e De Leo e Sterilifer), Autoclave (Digitale 

e Phoenix) centrífuga da bancada (Fanem); sistema de coletor de amostras (BioRad e 

GE); espectrofotômetro (Biospectro e Nova Instruments); banho-maria (Solab e Fanem), 

Shaker (Solab), pHgâmetro (Metrohm), balanças analítica e semi-analítica (Bel 

Engineering), liofilizador de sistemas aquosos (Liotop) e cuba e fonte para eletroforese 

(BioRad e Loccus), escanner de gel de eletroforese (GE), Biorreator de bancada 

(Tecnal), geladeiras, freezeres; sistema de purifacação de água ultrapura (Gehaka), 

deionizada (Analítica) e destilada, computadores para acesso à internet, refrigeração de 

ar . Bancadas e banquetas, capelas de exaustão e pia. Sala própria para manipulação de 

microrganismos. 

M-Laboratório de Fitoquimica Combinada com Bioensaios e Transformações 

Químicas de Protótipos Naturais 

Descrição: O Laboratório conta com 80m2 e possui os seguintes equipamentos 

Rotavapores, Balanças, Ultra-Turrax, Moinho, Estufa, sistema de circulação de água com 

refrigeração; sistema de aquecimento-extrator Soxhlet; estufa de secagem; pHmetro; 
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banhos-Maria; agitadores magnéticos; deionizador de água; mufla; chapa aquecedora; 

shaker, entre outros.etc. O laboratório anexo conta com: HPLC, RMN 200MHZ (em fase 

de implantação) 

N- Centro de Telessaúde da UFSJ 

Descrição: O Centro de Telessaúde da UFSJ foi implantado em fevereiro de 2010 como 

resultado da integração da Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ) e a Rede 

Mineira de Teleassistência cadastrada na FAPEMIG e CNPq. O CTS/UFSJ é 

responsável pela implantação e monitoramento do funcionamento do Programa Tele 

Minas em 150 municípios geograficamente próximos de Divinópolis. Neste 

monitoramento está incluído contato periódico com os municípios por meio de ligações 

telefônicas, chats, email e treinamento presencial com profissionais de saúde realizado 

no CTS/UFSJ. O Projeto Atual consiste na implantação e acompanhamento das 

atividades do Tele Minas Saúde na UFSJ.  A UFSJ é integrante da Rede Mineira de 

Teleassitência e, como parte das atividades da Rede, este projeto tem como objetivos: 

Ajudar na implantação e acompanhamento do programa Tele Minas Saúde; Levantar 

potencialidades de atuação de especialistas da UFSJ no programa e; Conduzir estudos 

epidemiológicos avaliando a efetividade do Tele Minas nos indicadores de saúde dos 

municípios mineiros. 

 Biotecnologia (PPGBiotec) 

Para a expansão é necessário equipamentos de grande porte, tais como RMN de 

800MHz, microscópio de varredura, CGMS, Cluster de computação em paralelo. 

 Enfermagem (PPG-ENF) 

Para a expansão é necessário a construção de mais laboratórios de informática, 

softwares estatísticos, construção do laboratório de investigação epidemiológica do curso 

de Enfermagem, contratação de estatístico para apoio/consultoria na fase de execução 

dos projetos de pesquisa, construção do ambulatório social do curso de Enfermagem, 

novas salas de teleconferência e de aula para a pós-graduação.  

 Multicêntrico em Bioquímica e Biologia Molecular (PMBqBM):  

 

A- Laboratório de Anatomia Humana 

O laboratório de anatomia humana capacita os alunos dos cursos de medicina, 

enfermagem, bioquímica e farmácia a desenvolver seu conhecimento prático sobre o 

corpo humano.   

No laboratório estão presentes, cadáveres, órgãos isolados em compartimentos, peças 

sintéticas, que permitem o manuseio do aluno e do professor da disciplina, facilitando a 

demonstração dos diferentes tecidos, órgãos e sistemas. Está estruturado de acordo com 

as normas de segurança do trabalho apresentando exaustores que facilitam a ventilação 

do ambiente. 
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Os professores de anatomia e neuroanatomia orientam os alunos da medicina na 

dissecação dos cadáveres consolidando o conhecimento prático dos tecidos do corpo 

humano.  

O técnico de anatomia humana prepara as peças, organiza as aulas e orienta os 

monitores quanto ao ensino dos alunos que utilizam o laboratório. 

  

Equipamento Qde 

Tanque em chapa de aço inoxidável para conservação de indivíduos 

em formol, com estrutura em tubo e cantoneira de aço em inox, 

capacidade volume de 2000 litros e tampa com sistema por pressão.  

1 

 

B- Laboratório de Biologia Molecular 

O Laboratório de Biologia Molecular da UFSJ, Campus Centro Oeste Dona Lindu, possui 

equipamentos de última geração e é destinado à práticas de ensino de graduação, 

pesquisa e extensão relacionadas as técnicas de isolamento de ácido nucléico 

(DNA/RNA) e proteína, amplificação de genes específicos por meio da técnica de 

Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) e análise dos fragmentos dos genes por 

eletroforese. 

A Biologia Molecular é uma área com especial foco no estudo da estrutura e função do 

material genético e seus produtos de expressão, as proteínas. É uma área intimamente 

ligada à bioquímica e à genética, não existindo distinções muito definidas entre as 

disciplinas mencionadas. Portanto, o Laboratório de Biologia Molecular atende a todos os 

cursos do campus, Bioquímica, Farmácia, Medicina e Enfermagem. Nele são realizadas 

as aulas práticas referentes às disciplinas Biologia Molecular, ofertada para Bioquímica e 

Farmácia, e Genética que está inserida nas unidades curriculares, Bases Biológicas da 

Prática Médica e Bases Biológicas da Prática em Enfermagem além de outras disciplinas 

optativas relacionadas. Também atende ao mestrado em Ciências da Saúde. 

Por meio de tecnologias avançadas, o laboratório visa propiciar aos acadêmicos o 

conhecimento básico a respeito das técnicas e de sua aplicabilidade, bem como 

desenvolver as habilidades necessárias à execução das técnicas de biologia molecular. 

Além da inserção de novas linhas de pesquisa nas áreas da saúde, química e biológica, 

contribuindo para a produção de novos conhecimentos científicos aplicáveis à 

macrorregião de Divinópolis-MG. 

A importância da criação deste laboratório reside no fato que existe um enorme número 

de testes de biologia molecular para fins de diagnósticos e experimentais. As técnicas 

baseadas na biologia molecular permitem reproduzir milhões de cópias idênticas de um 

DNA ou RNA partindo-se de uma única molécula, o que possibilita detectar 

especificamente, em amostras diminutas, a presença de um largo espectro de agentes 
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patogênicos, identificar resistência microbiana, identificar marcadores tumorais, auxiliar 

na medicina forense entre outros. 

 

Equipamento Qde 

Agitador magnético 2 

Armário de aço 1 

Autoclave 1 

Balança analítica 2 

Banho maria 2 

Barrilete de 20L 2 

Capela de fluxo laminar com base 3 

Centrífuga refrigerada 1 

Concentrador de amostra 1 

Cubas de eletroforese 5 

Destilador 1 

Eletroporador 1 

Espectrofotômetro nanodrop 1 

Estufa de cultura bacteriológica 1 

Estufa de secagem 1 

Fontes de eletroforese 3 

Geladeira 2 

Incubadora de bancada 1 

Microcentífuga 1 

Microondas 1 

PCR em tempo real 1 

PHmetro 1 

Sistema de Fotodocumentação 1 

Sonicador 1 

Termociclador 2 

Trans-blot 1 

Transiluminador 1 

Vortex 2 

 

C- Laboratório de Bioquímica Celular 

O laboratório de Bioquímica Celular é um laboratório que tem como linha de pesquisa o 

estudo dos processos de sinalização celular em células tumorais e na descoberta de 

novas drogas com potenciais antitumorais. Além disso, é realizado estudos estruturais da 

membrana plasmática e da enzima Na,K-ATPase. 
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Equipamento Qde 

Sonicador 01 

Espectrofotômetro 01 

Contador de cintliação líquida 01 

Cubas de eletroforese 02 

Fonte de eletroforese 01 

Centrífuga clínica 01 

Estufa 01 

Centrífuga de eppendorf refrigerada 01 

pHmêtro 01 

Balança analítica digital 01 

Homogeinizador de tecidos 01 

Sistema de água ultra-pura 01 

Espectrofluorímetro (Pós-graduação) 01 

Banho-maria 01 

Kit de micropipeta 02 

Microondas 01 

Ultra-som 01 

Agitador tipo vortex 02 

Placa aquecedora 02 

Refrigerador 01 

Freezer 01 

 

D- Laboratório de Bioquímica de Parasitos 

O Laboratório de Bioquímica de Parasitos realiza estudos de processos metabólicos em 

parasitos unicelulares visando a obtenção de novos fármacos. Atualmente o laboratório 

está instalado em uma área de 40m2, e já desenvolve suas atividades de ensino e 

pesquisa, pois está vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde.  

 

Equipamento Qde 

Cabine de Biossegurança II 03 

Geladeira 02 

Freezer -20ºC 01 

Estufa CO2 01 

Câmara B.O.D. 01 

Microscópio óptico 02 
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E- Laboratório de Farmcobotânica e Plantasmedicinais 

As atividades no Laboratório de Farmacobotânica e Plantas Medicinais iniciaram-se no 

segundo semestre de 2010, sob coordenação da a Profa. Dra. Ana Hortência Fonseca 

Castro e apoio técnico do servidor especialista em Botânica Mairon César Coimbra. O 

laboratório possui uma área total de aproximadamente 80 m2, sendo dividido em 2 

partes: a primeira com 60m2 que constitui o laboratório onde são ministradas as aulas 

práticas, contendo também sala de crescimento de plantas e a segunda, com 20m2 

correspondente ao laboratório de pesquisa, onde são desenvolvidos estudos nas áreas 

de Biotecnologia Vegetal e Anatomia e Morfologia de Plantas Superiores. Atualmente, 

conta com 3 alunas de iniciação científica, sendo uma bolsista PIBIC/CNPq, uma bolsista  

PIBIC/FAPEMIG, uma bolsista atividade e aluna do PIIC e uma monitora da disciplina 

Farmacobotânica.   

 

Equipamento Qde 

Microscópios de campo claro Zeiss 10 

Microscópio estereoscópio Zeiss 01 

Microscópio trinocularZeis com câmera fotográfica digital Zeiss 01 

Televisão 29’ tela plana LG 01 

Computador HP + monitor LCD + teclado 01 

Capela de fluxo laminar 01 

Geladeira duplex Eletrolux 01 

Forno microondasEletrolux 01 

Estufa de secagem de vidrarias Fanen 01 

Aparelho de ar condicionado Split 9.000 BTU Elgin 01 

Balança semi-analítica 01 

PHmetro 01 

Agitador de tubos Vortex 01 

 

F- Laboratório de Farmacognosia 

A farmacognosia é o ramo mais antigo das ciências farmacêuticas e tem como alvo de 

estudo os princípios ativos naturais, sejam animais ou vegetais. Apenas a partir de 1815 

foi introduzido o termo farmacognosia, que deriva do grego pharmakon (fármaco) e 

gnosis (conhecimento). Este termo foi usado pela primeira vez pelo médico austríaco 

Schmidt em 1811. A farmacognosia é disciplina obrigatória nas Escolas de Farmácia do 

Brasil a partir de 1920, sendo uma das maiores áreas do conhecimento farmacêutico. Ela 

é uma ciência multidisciplinar que contempla o estudo das propriedades físicas, 

químicas, bioquímicas e biológicas dos fármacos ou dos fármacos potenciais de origem 

natural assim como busca novos fármacos a partir de fontes naturais. Ao mesmo tempo é 
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considerada uma ciência é interdisciplinar, fazendo interface com a botânica, 

etnobotânica, antropologia médica, biologia marinha, microbiologia, fitoquímica, 

fitoterapia, farmacologia, farmácia clinica, agronomia, entre outros. 

As atividades do Laboratório de Farmacognosia se iniciaram no segundo semestre de 

2010 sob a coordenação do Prof. Dr. João Máximo de Siqueira e apoio técnico do 

servidor Mairon César Coimbra. O laboratório possui uma área total de aproximadamente 

80 m2, sendo dividido em 2 partes: a primeira com 55 m2 que constitui o laboratório onde 

são ministradas as aulas práticas e a segunda, com 25m2 correspondente ao laboratório 

de pesquisa, onde são desenvolvidos estudos relacionados ao controle da qualidade de 

plantas medicinais e fitoterápicos; atividade anti-oxidante, elucidação e caracterização de 

moléculas oriundas de produtos naturais; busca por extratos e substâncias com atividade 

antiinflamatória e inseticida; e ainda ensaios biológicos e atividade alelopática visando a 

busca de substâncias herbicidas. 

Atualmente o Laboratório de Farmacognosia da UFSJ conta com 2 estudantes 

(mestrandos) do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde e 5 estudantes de 

Iniciação Científica fomentados pelo CNPq e FAPEMIG. 

 

Equipamento Qde 

Balança Analítica 01 

Balança Semi-Analítica 01 

Balança Digital (Tipo Açougue) 01 

Agitador Magnético 01 

Banho Ultra-Termostato 01 

Estufa BOD 01 

Capela de Exaustão 03 

Chapa de Aquecimento 01 

Chapa de Sebelin 01 

Deonizador 01 

Espectrofotômetro 01 

Estufa de Secagem 01 

Estufa de Secagem de Plantas 01 

Evaporador Rotativo 02 

Liquidificador 04 

Manta Aquecedora 03 

Moinho de Facas 01 

Monitor de U.V. 02 

Medidor de pH 01 

Refrigerador 01 
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Secador (Tipo secador de cabelo) 01 

Shaker 01 

Ultraturrax 01 

 

G- Laboratório de Farmacologia/Fisiologia 

O laboratório de farmacologia e fisiologia do CCO é formado pelos seguintes Professores 

Doutores: Adriana Cristina Soares de Souza, Carlos Alan Candido Dias Junior, Cristiane 

Queixa Tilelli, Dante AlighiereSchettini e Emerson Zumpichiatti Arruda. É um laboratório 

que atende aos cursos de farmácia, medicina e enfermagem, onde são ministradas as 

aulas práticas e também são desenvolvidos vários projetos de pesquisa. O laboratório 

possui um anexo (“Laboratório seco de fisiologia”), onde são ministradas exclusivamente 

as aulas práticas de Fisiologia. 

 

Equipamento Qde 

Banho-maria comum 2 

Bomba peristáltica 1 

Balanças 2 

Purificador de água (Sistema Milli Q) 1 

Estufa de secagem e esterilização 1 

Autoclave 1 

Capela de Exaustão 1 

Espectrofotômetro de Microplacas 1 

Phmetro 1 

Armário de manutenção de animais 1 

Pletismômetro de pata para ratos ou camundongos 1 

Microscópio de Fluorescência 1 

Leitor de Microplacas (Espectrofotômetro) 1 

Monitor de UTI Dixtal 1 

Sistema amplificador/transdutor de sinais bioelétricos 1 

Filtro de sinais bioelétricos 1 

Osciloscópio 1 

Sistemas de ensino de fisiologia – equipamento central e acessórios 

(Lab. Seco de Fisiologia) 
4 

 

H- Laboratório - Insetário 

Várias linhas de pesquisas relacionadas com a biologia, genética, fisiologia e controle de 

vetores de doenças, bem como os estudos das relações parasito-hospedeiro 

invertebrado são desenvolvidas graças à manutenção de colônias desses vetores 
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possibilitando a realização de estudos experimentais. Nesse sentido, o Insetário é um 

local que proporciona o desenvolvimento de experimentos relacionados a insetos vetores 

de doenças e que proporciona aos alunos dos cursos do CCO a vivência em pesquisa 

com vetores. 

 

Equipamento Qde 

Microscópio 01 

Estereomicroscópio 01 

Agitador magnético 01 

Balança analítica 01 

 

I- Laboratório de Química de Proteínas 

O laboratório de química de proteínas e nanotecnologia está alocado em um espaço 

físico de 270 m2 e dispõe de bancadas para manuseio das aulas práticas e banquetas, 

capela de exaustão, janelas para ventilação, pia para lavagem de material, lava olhos e 

chuveiro na saída do laboratório, armários para armazenamento de material dos 

acadêmicos. 

 

Equipamento Qde 

Shaker horizontal 6 

Estufas de secagem  3 

Estufas bacteriologicas 2 

Freezers 5 

Geladeiras frost free 2 

Liofilizador 1 

Capelas de fluxo laminar 3 

Titulador potenciometrico 1 

 Analisador de umidade karl fisher 1 

Cromatografos liquidos de baixa pressao 3 

Purificadores de agua deionizada 1 

Refrigerador metalfrio 4 

Scanner p/ geis 1 

Agitadores magneticos com aquecimento 3 

Ph metro  2 

Centrifugas  1 

Microcentrifugas  2 

Sonicador 1 
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Autoclave 2 

Microondas 1 

Maquina de gelo 1 

Sistemas de eletroforese 1 

Banhos-maria  3 

Espectrofotometro uv-vis 1 

Sintetizador peptideos discover 1 

Capelas de exaustao 2 

Cg – cromatógrafo a gás 1 

Fotodocumentador (captura de imagens de géis) 1 

Midjet (sistema de filtração) 1 

Manta aquecedora para tubos 1 

Computadores 10 

Balança analítica 2 

Balança  1 

Sistema de filtração a vacuo 2 

Agitador de tubos 3 

Desumidificador 1 

 

J- Laboratório de Microbiologia 

O laboratório de microbiologia de microbiologia, construído para as aulas práticas da 

disciplina Microbiologia, possui 2 grandes bancadas centrais e em granito por onde se 

instalam os alunos. Elas são equipadas com bicos de bunsen e armários embutidos. As 

duas pias servem para lavagem de material. Sua capacidade é para até 20 alunos, 

entretanto, o ideal seria trabalhar com 15. O laboratório possui a estrutura mínima para a 

realização das aulas. 

 

Equipamento Qde 

Agitador de tubos 01 

Autoclave vertical  01 

Balança analítica  01 

Banho-maria 02 

Bico de bunsen 08 

Capela de fluxo laminar horizontal  01 

Capela de fluxo laminar vertical classe II 01 

computador 01 

Contador de colônia  01 
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Espectrofotômetro  01 

Estufa de crescimento microbiano 02 

Estufa de esterilização e secagem 01 

Geladeira  02 

Microscópios  08 

pHmetro 01 

Shaker com temperatura controlada 01 

 

K- Laboratório de Microscopia 

O Laboratório de Microscopia é um ambiente de estudos que propicia aos acadêmicos 

dos cursos de graduação do Campus Centro-Oeste Dona Lindu, uma panorâmica sobre 

áreas do conhecimento relacionadas à citologia, histologia, patologia e embriologia. A 

organização dos trabalhos a serem desenvolvidos no laboratório são organizados de 

acordo com a demanda existente e orientados por facilitadores, tutores, consultores e 

monitores. A disposição das peças e equipamentos existentes no laboratório facilita a 

interdisciplinaridade e criam um ambiente saudável para estudos auto-dirigidos, 

discussão, construção e aprimoramento do conhecimento. 

A tecnologia avança a largos passos e faz emergir a necessidade de aprendizado e 

adaptações na formação dos saberes. Perante esse avanço tecnológico, já disponível em 

considerável parcela das Instituições de Ensino Superior no Brasil, acredita-se haver 

possibilidades de mudanças das práticas pedagógicas em sala de aula e laboratórios, 

visto que a tecnologia já está inserida no dia-a-dia dos estudantes e que o processo 

ensino-aprendizagem deve ser condizente com a realidade que o aluno vivencia no seu 

cotidiano. 

O Laboratório de Microscopia está inserido nesta atual realidade e disponibiliza em seu 

acervo livros relacionados às áreas do conhecimento contempladas no seu interior, 

modelos embriológicos, microscópios e coleções histológicas. É válido ressaltar que 

tanto o Laboratório de Microscopia quanto a UFSJ responsabilizam-se com uma 

educação de qualidade, que é um dos parâmetros de cidadania. 

Equipamento Qde 

Microscópio Binocular – Modelo Primo Star – Marca Carl Zeiss 6 

Microscópio Binocular – Modelo EP 31 – Marca Easy Path 19 

Microscópio Trinocular – Modelo EP 31 – Marca Easy Path com 

câmera de vídeo 
1 

 

L- Laboratório de Modelagem Molecular 

O Laboratório de Modelagem Molecular realiza pesquisas nessa área que tangenciam a 

Química, a Física, a Farmácia entre outras áreas do conhecimento, dando suporte 
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teórico para dados experimentais, mas, também, trabalhando sobre sistemas que não 

são estudados em laboratório diretamente. De certa forma, o Laboratório de Modelagem 

Molecular pode servir como ponto aglutinador de conhecimentos no CCO. 

 

Equipamento Qde 

Computadores (desktop) 12 

 

M- Laboratórios de Parasitologia e Imunologia 

As instalações dos laboratórios de Parasitologia e Imunologia atendem a estudantes dos 

quatro cursos de graduação do CCO: Bioquímica, Enfermagem, Farmácia e Medicina. 

São três salas com pias, bancadas de granito, com armários e gavetas para 

armazenamento de material, e banquetas de madeira. Possuem equipamentos 

destinados ao preparo e execução de aulas práticas das disciplinas de Parasitologia, 

Imunologia e das unidades curriculares Bases Biológicas da Prática Médica e Bases 

Biológicas da Prática da Enfermagem. Atualmente atende provisoriamente a disciplina 

Hematologia do curso de Farmácia. Os laboratórios são também utilizados para trabalhos 

de pesquisa e extensão relacionadas à aspectos da relação parasito-hospedeiro, 

isolamento e cultivo de parasitos de interesse humano, da epidemiologia e do diagnóstico 

das principais doenças infecto-contagiosas. 

Nos laboratórios, em relação à disciplina de Parasitologia o estudante encontra as 

condições necessárias para preparo de material e identificação, por visualização à 

microscopia, dos principais parasitos causadores de doenças em seres humanos. Nas 

aulas práticas da área de conhecimento da Imunologia, o objetivo é complementar o 

aprendizado em sala de aula sobre os componentes e mecanismos efetores da resposta 

imune, realizar de testes imunológicos para diagnósticos de diferentes patologias, e 

adquirir noções fundamentais sobre biossegurança em laboratório. 

 

Equipamentos Qde 

Agitador com aquecimento magnético 4 

Agitador Kline 1 

Autoclave 1 

Balança analitica 2 

Balança analítica precisão absoluta  2 

Banho seco 3 

Banho Maria-Grande 1 

Banho Maria-pequeno 1 

Bi-destilador de vidro 1 

Bomba de vácuo 1 
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Capela de Biossegurança 2 

Centrifuga de Bancada Refrigerada- tubos de 4 a 50 ml 1 

Centrifuga de Bancada- tubos de 4 a 10 ml 1 

Centrifuga  3 

Deionizador de H2O 1 

Destilador de H2O  1 

Estereomicroscopio binocular 9 

Estufa BOD 1 

Estufa Microprocessada para esterilização e secagem 1 

Estufa pequena 1 

Fonte de Eletroforese 2 

Freezer frostfree 4 

Homogeinizador 1 

Impressora  1 

Incubadora de CO2 1 

Leitor Elisa 1 

Maquina de gelo 1 

Microondas 1 

Microscopio binocular  19 

Microscopio de Imunofluorescência 1 

Phmetro 2 

Refrigerador FrostFree 4 

Sistema de fotodocumentação de gel 1 

Sistema de purificação de água 1 

Termociclador 1 

Vortex 2 

Workstation PCR 1 

 

N- Laboratório de Química Analítica 

O laboratório atende as práticas dos cursos de Farmácia e Bioquímica com uma 

capacidade média de 25 alunos por aula sendo formado por seis bancadas de granito 

com duas capelas de exaustão e um chuveiro de emergência. Além das aulas também 

são feitas pesquisas na área de Química Analítica e Química Inorgânica. 

 

Equipamento Qde 

Espectrofotometro de absorção atomica 1 

Ft-ir - espectrofotometro de infra-vermelho 1 
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agitador magnético c/ aquecimento Nova Ética 5 

agitador magnético c/ aquecimento Nova Ética 1 

ar condicionado 2 

balança analítica c/ capela Marte 2 

balança semi analítica Marte (0,01) 2 

banho maria com agitação 1 

bomba  de vácuo 1 

camara de UV 1 

centrífuga 1 

computador 1 

condutivímetro 1 

espectrofotometro UV/VI 1 

estufa Fanen 1 

forno de microondas 1 

fotometro de chama 1 

medidor de Ponto de Fusão 3 

muflaFornitec 1 

pHmetro de bancada Tecnopon 6 

purificador de água 1 

refrigerador 280 L 1 

roto evaporador Marconi 1 

titulador automático 1 

ultra som 1 

vortex 1 

 

O- Laboratório de Química Fundamental, Físico-Química e Química Orgânica 

O laboratório de “Química Fundamental, Físico-Química e Química Orgânica” apresenta 

estrutura física de bancadas, pias e capelas de exaustão de gases para execução de 

atividades práticas nas disciplinas de Química Fundamental, Química Orgânica (I e II) e 

Fisico-química I, em ambiente climatizado. Toda vidraria e reagentes necessários para 

essas atividades também se encontram disponíveis nesse espaço, organizados em 

armários adequados, de modo que os procedimentos possam ser executados do modo 

mais efetivo.  

 

Equipamento Qde 

Balança semi-analítica 1 

Estufa de secagem 1 
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Capela 2 

Chapa de aquecimento e agitação 2 

Manta de aquecimento 4 

 

P- Laboratório de Síntese Orgânica 

O laboratório de Síntese Orgânica está estruturado de modo adequado para que sejam 

ministradas as disciplinas de Química Orgânica Experimental e as relacionadas a ela. 

Possui estrutura para a realização de operações gerais de laboratório especialmente no 

que diz respeito ao planejamento e realização de metodologias sintéticas de compostos 

orgânicos, sua extração, purificação e análise qualitativa/quantitativa. 

 

Equipamento Qde 

Evaporador rotatório 1 

Agitador magnético 12 

Estufas 3 

Bomba de vácuo 1 

Mantas de aquecimento 15 

Geladeiras 2 

 

Q- Laboratório de Tecnologias de Vacinas e Terapia Gênica (em construção) 

O Laboratório de Tecnologias de Vacinas e Terapia gênica ainda será construído no 

Campus Centro Oeste Dona Lindu. De acordo com o planejamento da estrutura física o 

laboratório compreenderá cerca de 80m2 (10m de comprimento x 8 largura) distribuídos 

inicialmente em  5 compartimentos. O espaço físico de quatro compartimentos 

(aproximadamente 22m2) será destinado a salas que necessitam de cuidados especiais 

para a experimentação científica. O espaço físico restante (aproximadamente 58m2) será 

destinado a uma sala onde serão executados a maior parte dos experimentos 

relacionados às aulas práticas e, conseqüentemente, ocorrerá um maior fluxo de 

pessoas. Este compartimento também apresentará duas bancadas centrais (3m de 

comprimento x 1,5m de largura), duas bancadas laterais com pias e duas portas de 

comunicação com o ambiente exterior. Inicialmente, neste laboratório serão ministradas 

aulas práticas envolvendo técnicas básicas de transferência de genes para células 

bacterianas e testes de complementação funcional ilustrando os princípios da Terapia 

Gênica. Posteriormente, técnicas de Biologia Molecular empregadas na área de 

Tecnologias de Vacinas serão apresentadas aos alunos.  

 

Equipamento Qde 

Freezer Vertical, 145 L, cor branco 1 
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Refrigerador Duplex, 1 porta, 260 L, cor branco 1 

Forno de Microondas, 23 L, cor branco 1 

Ar Condicionado Split 18.000 BTUs 1 

Computador   1 

Impressora Multifuncional Laser 1 

Agitador de Tubos Tipo Vórtex 1 

Agitador Magnético com aquecimento 1 

Balança semi-analítica com precisão de 0,01g 1 

Banho Maria digital com cuba inox 1 

Barrilete para armazenamento de água PVC, 20 litros 1 

Cabine de PCR para bancada com estação asséptica para 

realização de ensaios de biologia molecular. Classe ISO 5 (Classe 

100) 

1 

Capela de Segurança Classe II A1 1 

EletroporadorMicroPulser ideal para bactérias, leveduras e outros 

microorganismos 
1 

Estufa de Cultura Bacteriologica, 100 Litros. 1 

Estufa de secagem de material e esterilização. 1 

Microcentrífuga de bancada.  1 

Fonte para eletroforese digital.  1 

Transiluminador ultravioleta ideal para visualização DNA/RNA em 

geis corados com corantes fluorescentes.  
1 

Kit de micropipetas contendo 4 micropipetas monocanal com 

volume ajustável de 0,2 a 2uL/ 2 a 20 uL/ 20 a 200 uL/ 100 a 

1000uL 

2 

Micropipetadormonocanal  com volume ajustável  1000-5000uL 1 

Micropipetadormonocanal com volume ajustável  1000-10000uL  1 

PH Metro Digital de bancada 1 

Sistema para eletroforese horizontal em gel de agarose 1 

 

R- Laboratório de Processos biotecnológicos (em construção) 

O laboratório de Processos Biotecnológicos será construído no Campus Centro Oeste 

Dona Lindu, e de acordo com o planejamento da estrutura física do CCO/UFSJ este 

laboratório compreenderá cerca de 80 m2 (10m de comprimento x 8 largura) dispondo de 

uma capela, bancadas laterais e centrais com pontos de acesso a energia, água e gás. 

Neste laboratório serão ministradas aulas práticas, compondo um conjunto de atividades, 

previamente programadas. O objetivo é permitir ao aluno a aprendizagem de 



 74 

procedimentos e técnicas fundamentais utilizadas na execução dos processos 

biotecnológicos. 

 

Equipamento Qde 

Banho Maria Metabólico com Agitação Orbital tipo Dubnoff 1 

Sistema de Filtração a Vácuo para Uso Geral. Manifold em aço 

inox 304. 
1 

Agitador de tubo tipo vórtex 1 

Agitador magnético com aquecimento 3 

PHmetro 1 

Condutivímetro de bancada para soluções aquosas. 1 

Estufa para Cultura Bacteriológica 1 

Balança Semi-Analítica 1 

Refrigerador 1 

Freezer Vertical 1 

Câmara incubadora (shaker) de bancada com agitação orbital e 

aquecimento 
1 

Espectrofotômetro uv/visivel 1 

Fermentador/Biorreator 3 

 

S- Laboratório de Biotecnologia de Microrganismos (em construção) 

O Laboratório de Biotecnologia de Microrganismos será um laboratório de práticas 

envolvendo estudos biotecnológicos de clonagem e expressão de genes de interesse 

econômico. A construção desse Laboratório está de acordo com a Política de 

Desenvolvimento da Biotecnologia Brasileira onde uma de suas áreas de fronteira é 

justamente trabalhar com a produção de enzimas industriais, etanol a partir de biomassa 

e construção de kits de diagnóstico. 

 

Equipamento Qde 

Como o laboratório ainda será construído, inicialmente os 

equipamentos serão adquiridos via pregão eletrônico e também 

pelo projeto recém aprovado “Desenvolvimento de processo de 

produção de fitase recombinante como insumo para ração 

animal”UFSJ/UFMG – Montes Claros/Banco do Nordeste do 

Brasil 
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T- Laboratório de Bioquímica Metabólica e Biosseparação (em construção) 

O laboratório de Bioquímica Metabólica e Biosseparação, coordenado pelas Profas Bruna 

Mara Aparecida de Carvalho e Maria Emília Soares Martins Santos vem no âmbito das 

necessidades do bioquímico e do farmacêutico aperfeiçoar os estudos em química de 

alimentos e estudos metabólicos. No que se diz respeito a química de alimentos, serão 

realizados neste laboratório aulas práticas envolvendo os princípios da físico-química, 

química orgânica, química analítica e bioquímica, para estabelecer as relações entre a 

composição química e as propriedades funcionais, nutricionais e organolépticas de um 

alimento. No que se refere aos estudos metabólicos serão realizadas aulas práticas que 

contemplarão dosagens enzimáticas de metabólitos intermediários e produtos finais de 

metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas, além de dosagens de hormônios que 

regulam o metabolismo dessas macromoléculas. 

 

 Ciências Farmacêuticas (PPGCF):  

 

Laboratório de Farmacotécnica 

Área física total: 88 m2. Descrição: O laboratório de Farmacotécnica possui todas as 

vidrarias e reagentes necessários e os seguintes equipamentos: 

2 estufas 

2 balanças semi-analíticas,  

1 destilador,  

2 exaustores 

Laboratório de Imunologia 

Área física total: 80 m2. Descrição: Possui gabinetes para professores equipados com 

mesas, armários e computadores. Este possui os equipamentos:  

1 Microscópio de imunofluorescência 

1 Espectofotômetro para leitura de placas de ELISA 

1 Refrigerador duplex 

1 Freezer 

1 Agitador magnético com aquecimento 

1 Balança analítica 

1 Banho-Maria 

1 Microcentrifuga de bancada refrigerada 

1 Ultrapurificador de água (Milliq) 

1 Estufa de cultura 

5 Micropipetas mono e multicanal de volumes variáveis 

1 Microondas 

1 Medidor de pH 
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5 Microscópios binoculares 

2 Agitadores de tubo vortex 

2 Banhos seco 

3 Barriletes 

1 Centrifuga microtubos (ependorf) 

1 Contador de células 

1 Container de nitrogênio GW 24 kg 

1 Cuba de eletroforese vertical 

2 Cubas de eletroforese horizontal 

1 Fonte de eletroforese 

1 Homogeneizador 

1 Máquina de PCR 

1 Sistema lavador de pipetas 

2 Suportes para pipetas 

1 Workstation 

1 Banho de luz UV-Ultravioleta 

Laboratório de Microscopia 

Área física total: 40 m2. Equipamentos instalados: 

20 Microscópios binoculares EasyPath 

5 microscópios binoculares Zeiss 

1 microscópio trinocular Zeiss 

1 tela interativa ligada ao computador. 

Laboratório de Microbiologia 

Área física total: 78 m2. Descrição: Laboratório equipado com bancadas, armários e 

equipamentos. Dispõe de jogos de micropipetas mono e multi canal de volumes variados, 

além de material de consumo (vidrarias e reagente). 

Equipamentos instalados: 

1 Agitador magnético com aquecimento plataforma 

1 Agitador de tubo vortex - velocidade até 2800rpm (Sieger AV 04262) 

1 Balança analítica precisão absoluta 

1 Banho Maria-Grande 

1 Banho Maria pequeno- (Delta) 

1 Centrífuga de bancada (tubos até 2 ml) (Novatecnica NT 805) 

2 Capelas de fluxo laminar 

2 Capelas de fluxo laminar (sem vidro frontal) 

1 Capela de Biossegurança 

1 Centrífuga de Bancada Refrigerada- tubos de 4 a 50 ml 

1 Centrifuga de Bancada- tubos de 4 a 10 ml 

1 Centrifuga de Bancada- tubos de Novatecnica NT 800 (tubos até 2 ml) 
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1 Cilindro modelo g FL 40 com gás CO2 e regulador 

1 Contador de Células 

1 Container de nitrogênio líquido-GW 7 Kg-pequeno 

1 Container de nitrogênio líquido-GW 24 kg-grande 

1 Cuba de Acrílico 13x15 Horizontal,02 pentes e cabos 

1 Cuba de eleroforese-13X15(Horizontal) 

1 Cuba de eleroforese-7X8(Horizontal) 

1 Deionizador de H2O, mais barrilete 

1 Destilador de H2O (AÇO INOX) 

1 Estufa Microprocessada para esterilização e secagem 

1 Estufa para cultura e bacteriologia 

1 Estufa de refrigeração e secagem (Sterilifer SX 1.3DTME) 

1 Estufa BOD 

1 Fonte de Eletroforese-Marca Biosystens 

1 Incubadora de CO2 

1 Homogeneizador 

1 Leitora de Eliza-(Biotek) 

1 Máquina de gelo (em cubos) 

1 Máquina de PCR (Marca Mygene-Sem Gradiente) 

1 Microcentrífuga refrigerada-110V 

1 Microondas 

1 Microscópio binocular 

1 Microscópio invertido 

1 Microscópio de Imunoflorescência 

1 pHmetro 

1 Sistema de fotodocumentação de gel (Transiluminador) (Loccus LTB 21X26HE) 

Laboratório de Biologia Celular e Genética toxicológica 

Área física total: 80 m2. Descrição: Laboratório equipado com bancadas, armários e 

equipamentos. Dispõe de jogos de micropipetas mono e multi canal de volumes variados, 

além de material de consumo (vidrarias e reagentes). 

Equipamentos instalados: 

2 Agitador de Tubos (Vórtex) 

1 Balança Analítica Eletrônica 

1 Balança de Precisão 

1 Banho Maria 

1 Bomba de vácuo 

2 Capelas de Fluxo Laminar Horizontal 

1 Capela de Fluxo Laminar Vertical 

2 Centrífugas de Bancada 
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2 Cuba horizontal para eletroforese 

2 Estufa p/ esterilização e secagem 

2 Fonte de Eletroforese 

3 Fornos Microondas: 31L 

2 Freezer Vertical 

1 Incubadora de CO2, com jaqueta de ar e capacidade de 164 Litros 

1 Incubadora de CO2, com jaqueta de água e capacidade de 180 Litros 

2 Medidores de pH de bancada 

3 Microscópios Binoculares com iluminação transmitida para campo claro, com Objetivas 

Planacromaticas de 4X, 10X, 40X e 100X, oculares de 

10X/20 Focalizaveis, Condensador Movel. 

1 Microscópio Invertido Com Iluminação Transmitida Para Campo Claro E Contraste De 

Fase, Saida Para Adaptação De Câmera De Video/Foto, Com Charriot, Objetivas A-Plan 

De 5x, 10x, 20x Ld E 40xld, Preparado para receber acessórios para fluorescência. 

1 Microscópio Trinocular Zeiss (Equipado para Fluorescência)  

2 Refrigeradores Duplex 

1 Shaker (incubadora bancada refrigerada 

1 Sistema de purificação de água ultra-pura (grau HLPC) 

Laboratório de Farmacognosia/Química de Produtos Naturais 

Área física total: 88 m2. Descrição: O laboratório de produtos naturais possui e duas 

capelas de exaustão e seis bancadas, todas com sistema de água e eletricidade. 

Diversos materiais de consumo para estudos fitoquímicos de espécies vegetais, tais 

como: sílica-gel, alumina, placas para CCD, solventes, colunas, suportes, reveladores, 

entre outros. Anexo com sala de professores de 16m2. 

Equipamentos Instalados: 

- Evaporador rotativo 

- Sistema de circulação de água com refrigeração, ultra-pura (homogeinizador) 

- Sistema de aquecimento-extrator Soxhlet 

- Estufa de secagem 

- pHmetro 

- Banhos-Maria 

- Agitador magnético 

- Deionizador de água 

- Mufla 

- Chapa aquecedora 

- Shaker 

- Espectrofotômetro de UV/Vis 

- Refrigerador para armazenamento de amostras 

- Estufa de germinação (para testes de avaliação de atividade fitotóxica) 
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- Equipamentos de segurança como: lava-olhos, exaustores de parede para gases e 

voláteis 

Laboratório de Síntese orgânica 

Sala 1: Possui aproximadamente 60 m2 contendo 02 capelas de exaustão, 6 bancadas, 

instalação de linha de gases, lava-olhos, estrutura hidráulica, elétrica. Sala 2 – (Sala de 

Análises) Possui aproximadamente 20 m2 contendo 01 capela de exaustão, 1 bancada, 

estrutura hidráulica, elétrica. Sala para os equipamentos de HPLC e Sintetizador de 

Peptídeos. 

Laboratório de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) 

Sala com aproximadamente 25 m2 e infraestrutura para RMN (Ar comprimido e Ar 

condicionado). 

Equipamentos instalados: 

Equipamentos de grande porte: 

Ressonância Magnética Nuclear (200 MHz) – Bruker AC200 

HPLC – Shimadzu Prominence  

Outros equipamentos: 

10 Agitador magnético com aquecimento plataforma 

2 Balança analítica precisão absoluta 

1 Banho Ultrasônico 

2 Rota evaporador 

3 Bomba de vácuo e pressão 

2 Bomba de alto vácuo 

4 Estufa 

20 Manta de aquecimento (vários tamanhos) 

Laboratório de Modelagem Molecular (LMM). 

Área física total: 32 m2. O Laboratório de Modelagem Molecular possui uma área útil de 

32 m2 com bancadas onde estão instalados dez computadores nos quais os discentes 

realizam experimentos de química, biologia computacional, e bioinformática. Nestes 

experimentos são abordados metodologias de mecânica quântica, mecânica molecular e 

simulações de dinâmica e ancoragem molecular. Adicionalmente, um cluster com nove 

computadores encontra-se instalado para cálculos que requerem maior custo 

computacional, os quais trabalham em paralelo. Recentemente, o LMM incorporou dois 

computadores i7-870 2.93GHZ que trabalham exclusivamente para cálculos de interação 

ligante-receptor utilizando métodos mecânico-quânticos. O LMM possui softwares tanto 

de uso livre como adquirido por projetos anteriores. Dentre eles destacam-se o AMBER 

11.0, GAUSSIAN 03, e GAUSSVIEW. Em outras palavras, o LMM é capaz de executar 

cálculos para pequenas moléculas, como ligantes, e para macromoléculas, como 

enzimas e nanotubos. 
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Laboratório de Fisiologia e Farmacologia 

Área física total: 80 m2. Descrição: Possui 2 gabinetes para professores equipados com 

mesas, armários e computadores. O laboratório de ensino e pesquisa com bancadas e 

armários para armazenamento do material de consumo. Equipamentos Instalados: 

1 Esteira elétrica 

1 Agitador basculante 

1 Agitador de tubos tipo vórtex 

1 Agitador magnético 

1 Amplificador de patch clamp 

1 Aparelho estereotáxico 

1 Autoclave 

1 Balança eletrônica de 150 Kg 

1 Balança semi-analítica de precisão 

1 Banho maria 

1 Bomba a vácuo 

1 Espectrofotômetro digital de micro-placas 

1 Fonte de eletroforese bi-volt 

1 Freezer vertical 

1 Geladeira duplex frost-free 

1 Guilhotina para ratos 

1 Microscópio óptico e de fluorescência com câmera para captura de imagens digitais 

1 pHmetro 

1 Osciloscópio analógico 

1 Monitor de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) hemodinâmico respiratório 

1 Vibrátomo 

1 Estimulador isolado 

11-Laboratório de Farmacobotânica/Plantas Medicinais 

Área física total: 80 m2 

Equipamentos existentes: 

10 microscópios campo claro Carl Zeis 

1 microscópio trinocular Carl Zeis acoplado com câmera digital Canon 

1 microscópio estereoscópio Carl Zeis 

1 monitor de TV tela plana 29 polegadas LG 

1 computador + monitor 16 polegadas LCD HP 

1 câmara de fluxo laminar vertical 

1 capela com exaustão 

1 geladeira duplex Frost Free Eletrolux 

1 forno microondas 230 L Eletrolux 

1 estufa para esterelização e secagem Fanen 
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1 pHmetro Digimed 

1 agitador de tubos (tipo Vortex) 

Laboratório de Farmacobotânica/Plantas Medicinais 

Área física total: 80 m2. Equipamentos existentes: 

10 microscópios campo claro Carl Zeis 

1 microscópio trinocular Carl Zeiss acoplado com câmera digital Canon 

1 microscópio estereoscópio Carl Zeiss 

1 monitor de TV tela plana 29 polegadas LG 

1 computador + monitor 16 polegadas LCD HP 

1 câmara de fluxo laminar vertical 

1 capela com exaustão 

1 geladeira duplex Frost Free Eletrolux 

1 forno microondas 230 L Eletrolux 

1 estufa para esterelização e secagem Fanen 

1 pHmetro Digimed 

1 agitador de tubos (tipo Vortex) 

Laboratório de Biologia Molecular 

Área física total: 78 m2. Descrição: Laboratório equipado com bancadas, armários e 

equipamentos. São realizadas pesquisas básicas e aplicadas na área de biologia 

molecular e genética, como testes de diagnóstico e produção de vacinas. O laboratório 

possui toda a infra-estrutura necessária para a realização da pesquisa proposta além de 

material de consumo (vidrarias e reagente). 

Equipamentos instalados: 

2 Agitador magnético com aquecimento plataforma 

2 Agitador de tubo vortex - velocidade até 2800rpm  

1 Balança analítica precisão absoluta 

1 Banho Maria-Grande 

1 Banho Maria pequeno 

2 máquinas de PCR 

1 PCR em tempo real 

Sistema de fotodocumentação 

2 Freezers 

3 capelas de fluxo 

1 estufa de secagem 

1 estufa bacteriológica 

4 sistemas de eletroforese com fonte 

3 Jogos de pipetas 
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Laboratório de Farmacologia  

Área física total: 80 m2. Descrição: Laboratório equipado com bancadas, armários e 

equipamentos. Dispõe reagentes, vidrarias e dos equipamentos já instalados. 

1 - Pletismômetro de pata para ratos ou camundongos 

2 - Fonte de eletroforese 

1 - Autoclave 

1 - Bomba de Infusão 

1 - Microscópio Óptico 

1 - Microscópio de Fluorescência 

1 - Monitor de UTI Dixtal 

1 - Leitor de Microplacas (Espectrofotômetro) 

1 - Agitadores Magnéticos 

1 - Agitador Basculante Tipo Bailarina 

1 - Banho Maria 

1 - Jogos de pipetas automáticas 

1 - Caixa de animais c/ tampa e bebedouro, pequena 

1 - Caixa de animais c/ tampa e bebedouro, grande 

1 - Bebedouro para animais  

1 – Centrífuga de bancada com adaptadores 

Laboratório de Bioquímica Celular 

Área física total: 80 m2. Descrição: Laboratório equipado com bancadas, armários, 

equipamentos e câmara escura. Dispõe de jogos de micropipetas mono e multi canal de 

volumes variados, além de material de consumo (vidrarias e reagente). 

Equipamentos instalados: 

01 Sonicador 

01 Espectrofotômetro 

2 Cubas de eletroforese 

01 Centrífuga refrigerada para eppendorf 

01 Centrífuga clínica 

01 pHmêtro 

01 Balança analítica digital 

01 Homogeinizador de tecidos 

01 Estufa de secagem de vidraria 

01 Cilindro de Nitrogênio 

01 Sistema de água ultra-pura 

01 Banho-maria 

01 Cintilador 

01 Refrigerador 

01 Freezer 
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Laboratório de Processamento de Tecidos (LAPROTEC) 

Área física total: 40 m2. Descrição: Laboratório equipado com bancadas, armários e 

equipamentos. Dispõe reagentes, vidrarias e dos equipamentos já instalados. 

1. Estufa histológica; 

1. Micrótomo semi-automático (Carl Zeiss); 

1. Central de Inclusão (Carl Zeiss); 

1. Histotécnico (Carl Zeiss); 

1. Microondas 

1. Exaustor; 

1. geladeira 

1. Freezer 

1. pHmetro 

1. Banho maria; 

 

Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Artes Aplicadas 

 

Os Laboratórios do DAUAP se encontram recém criados, com equipamentos 

novos e alguns equipamentos  a serem adquiridos.  

 

Departamento de Ciências Administrativas e Contábeis 

 

O DECAC situa-se no Campus Tancredo de Almeida Neves – CTAN, o qual é 

cinco vezes maior que os outros campi da sede da UFSJ juntos. O campus passou por 

grandes reformas que possibilitaram a instalação dos cursos  de  Educação  Física  e  

Ciências  Contábeis,  em  2005  recebeu  o  curso  de Administração,  em  2006  o  curso  

de Música.  Atualmente no CTAN estão os cursos de  graduação  de: Administração, 

Arquitetura e Urbanismo, Artes Aplicadas, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, 

Educação Física, Geografia, Música, Teatro  e Zootecnia. Neste local também está em 

funcionamento o Programa de Pós-Graduação em Bioengenharia. Em 2011 foram 

concluídas a recuperação das fachadas dos prédios antigos, a construção do complexo 

esportivo, restaurante universitário, complexo dos prédios REUNI e alojamento para 

discentes/  moradia  estudantil.  Foram adequadas as instalações elétricas do prédio da 

Zootecnia e estão em andamento a construção de mais um bloco do complexo da 

Zootecnia e de dois prédios para o curso de Ciências da Computação. Além disto, lá 

funcionam também:  

a) o Centro de Referência do Trabalhador (CRT) que vem executando muitos projetos de 

inclusãosocial, de geração  de  renda  e  emprego,  tais  como  o  da  criação  de  

Cooperativas  Populares,  como  a  dos Catadores de Materiais Recicláveis (ASCAS); o 

Centro de Tecnologia de Produção Artesanal  (CTPA) e da 
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Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP);  

b) a Incubadora de Empresas de Tecnologia Mista e Negócios Tradicionais (INDETEC);  

c) o Centro de Referência da Criança e do Adolescente em Condição de  Risco,  que  

vem desenvolvendo  projetos  com  pais,  crianças  e  adolescentes,  assistidos  por  

professores  e  muitos  outros parceiros, e tem por objetivo a busca de alternativas que 

evitem a exposição de crianças e adolescentes aos riscos impostos por vários agentes 

de violência e criminalidade;  

d) a Fazenda Experimental Risoleta Neves, em parceria com a EPAMIG, que pretende 

desenvolver projetos de fruticultura, floricultura, bovinocultura de corte e leite, dentre 

outros, dos quais se beneficiarão os pequenos agropecuaristas da região, com matrizes, 

mudas e sementes mais adequadas ao clima e solo local. 

 

Departamento de Ciências Econômicas 

 

CPU's : 25 

-Impressoras: 7 

-Scanner: 1     

-Ultrabook: 2  

-Notbook: 2 

 

Departamento de Letras, Artes e Cultura 

 

O programa já conta com boa infraestrutura administrativa e de ensino e 

pesquisa, com laboratórios, bibliotecas, alguns financiamentos, e o início de discussões 

para pesquisa e cooperação com a Universidade da Geórgia. 

 

Departamento de Música 

 

Estamos aguardando a implantação do Laboratório de Música Popular e 

Tecnologias Sonoras já aprovadas no edital 003/2013, que é um laboratório de ensino o 

qual atenderá à graduação e futuramente poderá, também, atender à pós-graduação em 

música. 

• o DMUSI tem intenção de propor, em editais futuros, a implantação do 

Laboratório de Performance Musical (LAPEM) para suplementar as atividades de ensino, 

as pesquisas em andamento e os recursos já existentes;  

• o DMUSI tem intenção de propor, em editais futuros, a implantação do 

Laboratório de Musicologia para suplementar as atividades de ensino, as pesquisas em 

andamento e os recursos já existentes. 
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Departamento de Filosofia e Métodos 

 

Laboratório de estudo de línguas: sala disponível - Destinado à aprendizagem 

instrumental e ao aprimoramento da leitura em línguas centrais da tradição filosófica 

(grego, latim, inglês, italiano, francês e alemão) O estudo de línguas da tradição filosófica 

é essencial tanto para a formação de pesquisadores em filosofia quanto para o 

acompanhamento da produção filosófica relevante nos dias atuais.  

Laboratório de Lógica e Epistemologia: sala disponível   

 

Departamento de Geociências 

 

Os laboratórios de pesquisa e de ensino perfazem um total de 3 (três), atendendo 

os professores e discentes no desenvolvimento de suas necessidades de ensino e 

pesquisa. A seguir, encontra-se uma breve descrição de cada laboratório: 

 

- Laboratório de Cartografia, Geoprocessamento de Sensoriamento Remoto 

(LABCART) - O Laboratório LABCART visa atender a todas as atividades que envolvam 

cartografia e geoprocessamento do DEGEO. Possui 38 computadores integrados em 

rede, com acesso a internet, disponibilidade do software ArcGis, mapoteca com 100 

cartas, lousa eletrônica, projetor multimídia, impressora, armário de serventia, 18 

bússolas, 15 GPS, 4 trenas de fibra de vidro (2 de 30m e 2 de 50m), 6 binóculos, 50 

estereoscópios, 3 inclinômetros. Possui 105 m², 57 tomadas (127v) e 57 pontos de rede. 

- Laboratório de Ensino e Geografia Humana (LEGeHu). O laboratório dispõe de três 

mesas (1,20 x 2,00m), 10 computadores e 2 notebooks munidos de softwares para 

visualização de textos, imagens, vídeos, entre outros documentos eletrônicos e 

conectados à internet; uma câmera filmadora modelo Handycam Sony HDR CX190, 5.3 

MP / Full HD / 25x Zoom Óptico, uma televisão de LED 42”, um microfone sem fio, 

microfone auricular, uma câmera fotográfica profissional com jogo de lentes, uma 

impressora laser Xerox Phaser, uma câmera fotográfica Sony DSC-W610 / 14.1MP e um 

computador de alto rendimento. 

O LAGEP possui estrutura que assegura a realização de análises químicas e físicas de 

solos para dar suporte a projetos de pesquisa, ensino e extensão ligados ao DEGEO e 

demais projetos interdepartamentais da UFSJ. Possuí 69,30 m², 16 tomadas (13 de 127v 

e 3 de 220v) e 5 pontos de rede.para criação e editoração de vídeos. Possuí 69,30 m², 

23 tomadas (127) e 17 pontos de rede. 

- Laboratório de Geomorfologia e Pedologia (LaGeP) - Possui três bancadas centrais 

e uma bancada lateral com duas pias. O laboratório possui um acervo de rochas e 

minerais em constante expansão, e os seguintes equipamentos: 33 aparelhos GPS 
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GarmineTrex; 33 bússolas tipo Brunton geológica, com mecanismo de trava da agulha, 

clinômetro com incrementos de 2º e agulha com magneto de NdFeB; 9 clinômetros, 

sendo 2 do tipo abney de 5-1/4 polegadas e 2 digitais de precisão; 1 penetrômetro de 

cone com anel dinamométrico marca SOLOTEST; 1 Câmera digital fotográfica; 1 

impressora laser Xerox Phaser; 1 notebook munido de softwares para visualização de 

textos, imagens, vídeos, entre outros documentos eletrônicos e conectados à internet; 3 

agitadores; 2 balanças de precisão; 1 banho maria; 1 banho ultrassom; 4 dispensadores; 

1 oximetro; 1 pipetador; 1 centrífuga; 1 forno de uso laboratorial; 1 moinho; 1 

turbidímetro; 1 cronômetro; 2 pHmetros; 1 condutivímetro; 6 cartelas de cores/ Carta de 

Munsell; 1 espectrômetro ICP/AES; 1 granulômetro Digital ImageProcessingParticle; 1 

GroundPenetrating Radar (GPR); 1 Microscópio petrográfico marca Zeiss de alta 

precisão com câmera fotomicrográfica e software para tratamento de imagens; 1 Capela 

de exaustão; 1 Estufa; 1 Deionizador de água; 1 Balança determinadora de umidade; 2 

microscópios petrográficos básicos; Ácidos e Reagentes químicos.
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ANEXO I – MODELO DE QUADRO-RESUMO DE INDICADORES, OBJETIVOS E METAS 
 
 

Variáveis Indicadores Objetivos Específicos Metas* 

Ensino 

Vagas na pós-graduação Criar novas vagas de pós-graduação 451 

Programas de pós-graduação 
Criar novos programas de pós-graduação 22 

Consolidar os programas de pós-graduação existentes 16 

Áreas de concentração 
Criar novas áreas de concentração 18 

Consolidar as áreas existentes 1 

Pesquisa 

Grupos de pesquisa 
Criar novos grupos de pesquisa 21 

Consolidar grupos existentes 4 

Linhas de pesquisa 
Criar novas linhas de pesquisa 29 

Consolidar linhas existentes 19 

Extensão  Programas de extensão 
Criar novos programas de extensão 17 

Consolidar programas de extensão existentes 5 

Quadros Docentes  Quadros Docentes Formados Formar docentes da instituição em nível de doutorado 112 

Projetos da Lei das ICTS Projetos Produzir processos, produtos e patentes 60 

 * A serem quantificadas pelas instituições 
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ANEXO II – NÚMERO DE COTAS DE BOLSA E AUXÍLIO MORADIA PARA O PERÍODO DE ABRANGÊNCIA DO PLANFOR 

 

 
 

Ano Nº de cotas de bolsa Nº de cotas de auxílio moradia 

2014 303 303 

2015 361 361 

2016 300 300 

2017 145 145 

2018 14 14 
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ANEXO III 

 

 

PLANO ACADÊMICO  
2014-2018 

 
Unidade Acadêmica: 
 
Ações para o ensino da pós-graduação stricto sensu, pesquisa e extensão 
 

1) Plano de expansão de ensino, pesquisa e extensão 
Justificativa de expansão (descrever o planejamento da unidade acadêmica para o ensino da pós-graduação, para a pesquisa 

e a extensão num horizonte de cinco anos) 
 
 

1.1 Ensino da pós-graduação stricto sensu 
1.1.1 Aumento de vagas (descrever a evolução no número de vagas a serem oferecidas nos cursos de pós-graduação, caso a 

unidade participe de programa de pós-graduação implementado) 
 

1.1.2 Desenvolvimento de novas áreas de concentração ou linhas de pesquisa (descrever as 

perspectivas para os próximos cinco anos, quanto à criação de novas áreas de concentração ou linhas de pesquisa, caso a 
unidade participe de programa de pós-graduação implementado) 

 

1.1.3 Criação de novos cursos (apresentar a possibilidade de implantação de novos cursos num horizonte de cinco anos. 

Especificar também a possibilidade de implementação para o ano de 2014) 
 

1.1.4 Cronograma de expansão (descrever as fases necessárias à implementação das ações apresentadas nos subitens 

1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3. e utilizar o quadro abaixo para marcar os períodos nos quais essas ações serão efetivadas) 
 

 

Semestre Aumento de vagas Novas áreas/linhas Novos cursos 

2014.1    

2014.2    

2015.1    

2015.2    

2016.1    

2016.2    

2017.1    

2017.2    

2018.1    

2018.2    

 

1.2 Pesquisa (com foco na criação de novos cursos de pós-graduação ou na consolidação dos existentes) 

1.2.1 Criação de novas linhas de pesquisa (apresentar novas linhas de pesquisa inseridas em grupos de pesquisa 
existentes) 

 
 

1.2.2 Formação de novos grupos de pesquisa (considerando a perspectiva de capacitação de quadro de docentes 
nos próximos cinco anos) 
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1.2.3 Cronograma de expansão (descrever as fases necessárias à implementação das ações apresentadas nos subitens 
1.2.1 e 1.2.2. Utilizar o quadro abaixo para marcar os períodos nos quais essas ações serão efetivadas) 

 

Semestre Novas linhas Novos grupos 

2014.1   

2014.2   

2015.1   

2015.2   

2016.1   

2016.2   

2017.1   

2017.2   

2018.1   

2018.2   

1.3 Extensão 
1.3.1 Criação de novos programas de extensão (descrever os programas a serem criados nos próximos cinco 

anos) 
 

1.3.2 Cronograma de expansão (descrever as fases necessárias à criação de novos programas de extensão. Utilizar o 
quadro abaixo para marcar os períodos nos quais essa ação será efetivada) 
 

Semestre Novos programas 

2014.1  

2014.2  

2015.1  

2015.2  

2016.1  

2016.2  

2017.1  

2017.2  

2018.1  

2018.2  

 

2) Descrição das condições de infraestrutura e apoio às ações deste Plano 
Acadêmico (descrever a infraestrutura física e de equipamentos disponíveis para o desenvolvimento das ações de expansão 

do ensino da pós-graduação, da pesquisa e extensão) 
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3) Quadro-resumo de indicadores, objetivos e metas (as metas deverão ser quantificadas pela Unidade 
Administrativa) 

 

2014-2018 

VARIÁVEL INDICADOR OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

METAS 

Ensino 

Vagas na pós-graduação 
Criar novas vagas de pós-

graduação 
 

Programas de pós-

graduação 

Criar novos programas de 

pós-graduação 
 

Áreas de concentração 
Criar novas áreas de 

concentração 
 

Pesquisa 

Grupos de pesquisa 
Criar novos grupos de 

pesquisa 
 

Linhas de pesquisa 
Criar novas linhas de 

pesquisa 
 

Extensão Programas de extensão 
Criar novos programas de 

extensão 
 

Quadro docente Quadro qualificado 
Formar docentes em nível 

de doutorado 
 

 

 

4) Perfil atual dos docentes da unidade acadêmica 
 

Nome do 

docente 
Titulação 

Situação 
EE: Em 

Exercício 
AQ:Afastado 

para 
Qualificação 

Curso / IES 
de destino 

(em caso de 
estar 

afastado) 

Área de 

Atuação 
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5) Cronograma de qualificação do quadro docente em nível de doutorado 
 

Semestre Docente em 

afastamento 

Área / 

IES 

Data de 

início 

Data de 

término 

2014.1     

2014.2     

2015.1     

2015.2     

2016.1     

2016.2     

2017.1     

2017.2     

2018.1     

2018.2     

 

6) Situação pretendida: perfil dos docentes da Unidade Administrativa em janeiro 
de 2018 (preencher o quadro abaixo demonstrando a situação pretendida para 2018) 

 

Docente Titulação Situação Área de atuação 
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PLANO DE QUALIFICAÇÃO DOCENTE EM NÍVEL DE 
DOUTORADO* 

2014-2018 
*imprescindível para a concessão de bolsa 

 
 
1) Formação doutoral 
 O Prodoutoral tem como objetivo geral estimular a elaboração e a implementação 
de estratégias de melhoria do ensino, da pesquisa e da extensão da UFSJ, de modo a apoiar 
esforços institucionais para a capacitação e para o aprimoramento da qualificação dos seus 
docentes, visando à consolidação de grupos de pesquisa e à formação de programas de 
pós-graduação, à integração interinstitucional e à mobilidade acadêmica no país. É um 
programa que se caracteriza por favorecer a mobilidade dos bolsistas da UFSJ para outras 
instituições durante a qualificação docente, como forma de integração entre as instituições 
participantes. 
 O Programa é realizado de forma compartilhada entre a CAPES e as instituições 
participantes por meio do planejamento, cujas bases são descritas no Plano Institucional de 
Formação de Quadros Docentes – Planfor, instrumento comum a todas as IFES de origem 
participantes. 
 Requisitos dos candidatos e atribuições dos bolsistas: 

a) Pertencer ao quadro permanente docente da instituição de origem, em regime de 40 
(quarenta) horas semanais, em tempo integral ou com dedicação exclusiva às 
atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão institucional. 

b) Ser aceito e estar regularmente matriculado em programa de pós-graduação com 
conceito igual ou superior a 4 (quatro) e ser integrante das áreas do Planfor. 

c) Estar afastado integralmente de suas atividades na instituição de origem durante o 
período de recebimento da bolsa. 

d) Assinar Termo de Compromisso do Bolsista com a CAPES. 
e) Não realizar curso de pós-graduação promovido pela instituição de origem. Em se 

tratando de instituição multi-campi, a CAPES, em caráter excepcional, poderá 
autorizar a concessão de bolsa para a realização de curso promovido em um 
campus diferente daquele a que está vinculado o candidato. 

f) Restituir a CAPES os recursos recebidos irregularmente, quando apurada, nos 
termos do Inciso XII do Art. 8º da Portaria nº 140/2013/CAPES. A não observância 
das normas do Prodoutoral, salvo se motivada por caso fortuito, força maior, 
circunstância alheia a sua vontade ou doença grave devidamente comprovada e 
fundamentada. A avaliação dessas situações fica condicionada à aprovação pela 
Diretoria Executiva da CAPES, em despacho fundamentado. 

Durante a realização das atividades de doutoramento, a CAPES, por meio do Programa 
PRODOUTORAL, financiará o estudo do docente concedendo bolsas e auxílio moradia 
pelo prazo máximo de 12 (doze) meses, podendo ser renovados anualmente até atingir o 
limite de 36 (trinta e seis) meses. 
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2) Plano de Formação Doutoral Individual (deve ser preenchido um quadro, conforme o modelo abaixo, para 
cada docente da unidade interessado na bolsa PRODOUTORAL) 

 
2.1 – Docente: __________________________________________________________ 
 

Início do 

afastamento 

Término do 

afastamento 

Área do curso pretendido Instituição de destino 

(promotora do curso) / 

conceito CAPES 

 

 

 

 

   

Justificar a escolha da instituição promotora do curso em conformidade com os critérios expressos no Regulamento do 

Programa Prodoutoral (Portaria nº 140/2013/CAPES) e com as estratégias definidas no Plano Acadêmico da unidade de 

lotação do docente. 
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ANEXO IV 

 

 

 

 

                     
                        
 PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
                     

 

RELATÓRIO E AVALIAÇÃO SEMESTRAIS DE DESEMPENHO 

 

1. NOME: ______________________________________________________________ 

2. CURSO: _____________________________________________________________ 

3. INSTITUIÇÃO DO CURSO: ____________________________________________ 

4. ANO: _______   (    ) 1º semestre: (Entregar até 30/set)  (    ) 2º  semestre: (Entregar 

até 28/fev) 

 

4. DESEMPENHO ACADÊMICO: 

4.1 - DISCIPLINAS CURSADAS 
CARGA 

HORÁRIA 

Nº DE 

CRÉDITOS 

GRAU 

CONCEITO 

OBTIDO 

a) Nivelamento    

b) Obrigatórias    

c) Optativas    

d) Estágios, Seminários ou outras 
atividades acadêmicas 

   

 

Soma de créditos obtidos no semestre:____________________________ 

Soma de créditos anteriormente obtidos:__________________________ 

Número de créditos que faltam para completar o curso:___________________ 

 

4.2 - DESENVOLVIMENTO DA DISSERTAÇÃO/TESE 

 

a) SITUAÇÃO ATUAL 
 
(   ) NÃO INICIADA 

(   ) ELABORAÇÃO DO PROJETO DE DISSERTAÇÃO/TESE 
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(   ) ELABORAÇÃO DA DISSERTAÇÃO/TESE: 

(   ) COLETA DE DADOS 

(   ) PROCESSAMENTO 

(   ) ANÁLISE 

(   ) REDAÇÃO FINAL 

 

PREVISÃO DE DEFESA: ____/____/____ 

 

b) SÍNTESE DO PROGRESSO NO DESENVOLVIMENTO DA 

DISSERTAÇÃO/TESE 

  
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

5.AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO (A SER PREENCHIDO PELO ORIENTADOR): 

 

Avaliando cuidadosamente as atividades do aluno citado, sob minha orientação, no ___ 

semestre de _________________, classifico seu desempenho como sendo: 

 

(   ) MUITO BOM      (   )  BOM        (   )  REGULAR        (   )  INSUFICIENTE 

(   ) SEM AVALIAÇÃO 

 A avaliação acima se justifica em face das seguintes considerações: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Assinatura do Aluno: ___________________________________ Em: ____/____/_____ 

 

Nome do Orientador: _______________________________________________________ 

 

Assinatura do Orientador: ________________________________ Em: ____/____/_____ 

 

Nome do Coordenador: _____________________________________________________ 

 
Assinatura do Coordenador: _______________________________ Em: ____/____/_____ 
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ANEXO V 
 

SITUAÇÃO DO QUADRO DOCENTE DAS UNIDADES ACADÊMICAS 

 

DCNAT - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS NATURAIS 

N° Nome do docente Titulação 

Situação                
EE: Em Exercício                

AQ: Afastado para 
Qualificação 

1 André Flávio Soares Ferreira Rodrigues Doutorado EE 

2 André Luiz Mota Doutorado EE 

3 Aparecida Célia Paula dos Santos Doutorado EE 

4 Arnaldo Cesar Pereira Doutorado EE 

5 Cláudio de Oliveira Doutorado EE 

6 Clebio Soares Nascimento Júnior Doutorado EE 

7 Edson Wander Dias Doutorado EE 

8 Erika de Carvalho Bastone Doutorado EE 

9 Fernando Cesar Cascelli de Azevedo Doutorado EE 

10 
Fernando Marroquim Leao de Almeida 
Junior 

Doutorado EE 

11 Fernando Otávio Coelho Mestrado EE 

12 Gabriel Menezes Viana Mestrado AQ 

13 Heron Carlos de Godoy Caldas Doutorado AQ 

14 Honória de Fátima Gorgulho Doutorado EE 

15 Horácio Wagner Leite Alves Doutorado EE 

16 Jefferson Luis Ferrari Doutorado EE 

17 João Antônio Corrêa Filho Doutorado EE 

18 Josefredo Rodriguez Pliego Junior Doutorado EE 

19 Juan Carlos Paredes Campoy Doutorado EE 

20 Juliana Pereira Lyon Doutorado EE 

21 Keyller Bastos Borges Doutorado EE 

22 Letícia Maria Vieira Doutorado EE 

23 Liliam Midori Ide Doutorado EE 

24 
Lizardo Henrique Cerqueira Moreira 
Nunes 

Doutorado EE 

25 Luciana Guimarães Doutorado EE 

26 Luciano Rivaroli Doutorado EE 

27 Luiz Gustavo de Lima Guimarães Doutorado EE 

28 Marcelo Siqueira Valle Doutorado EE 

29 Marco Antônio Schiavon Doutorado EE 

30 Marcos Eduardo Guerra Sobral Doutorado EE 

31 Maria Aline Barros do Vale Doutorado EE 

32 Murilo Cruz Leal Doutorado EE 

33 Pablo Parmezani Munhoz Doutorado EE 

34 Patrícia Maria D'Almeida Lima Doutorado EE 
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35 Patrícia Benedini Martelli Doutorado EE 

36 Paulo César Pinheiro Doutorado EE 

37 Priscila Correia Fernandes Doutorado EE 

38 Rafaela Karin de Lima Doutorado EE 

39 Rodrigo Teixeira Santos Freire Doutorado EE 

40 Samuel Maier Kurcbart Doutorado EE 

41 Stella Maris Resende Doutorado EE 

42 Thalita Chiaramonte Doutorado EE 

43 Valdir Mano Doutorado AQ 

44 Wagner Souza Machado Doutorado EE 

 

DCTEF - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS TÉRMICAS E DOS FLUÍDOS 

N° Nome do docente Titulação 

Situação                             
EE: Em Exercício                                

AQ: Afastado para 
Qualificação 

1 Antônio Sérgio Braga Lovatto Mestrado EE 

2 Cláudio de Castro Pellegrini Doutorado EE 

3 Dimas José de Resende Mestrado EE 

4 Felipe Soto Pau Doutorado EE 

5 Flávio Neves Teixeira Doutorado EE 

6 Francisco José Figueiredo Mestrado EE 

7 Guillermo Vilalta Alonso Doutorado EE 

8 Jorge Hannas Salim Especialista EE 

9 José Antônio da Silva Doutorado EE 

10 LubenCabezas Gómez Doutorado EE 

11 Luís Antônio Scola Mestrado EE 

12 Marco Aurélio dos Santos Bernardes Doutorado EE 

 

DCECO - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS 

N° Nome do docente Titulação 

Situação                      
EE: Em Exercício                             

AQ: Afastado para 
Qualificação 

1 Alexandre Rodrigues D’Almeida Doutorado EE 

2 Aline Cristina da Cruz Doutorado EE 

3 Daniela Almeida Raposo Torres Doutorado EE 

4 Eneida Maria Goddi Campos Pós-Doutorado EE 

5 Glauco Manuel dos Santos Mestrado EE 

6 Luiz Eduardo de Vasconcelos Rocha Pós-Doutorado EE 

7 Múcio Tosta Gonçalves Doutorado EE 

8 Norberto Martins Vieira Doutorado EE 

9 Patrícia Alves Rosado Pereira Doutorado EE 

10 Sérgio Magno Mendes Doutorado EE 
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11 Simone de Faria Narciso Shiki Doutorado EE 

12 Talles Girardi de Mendonça Doutorado EE 

 

DECAC - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS E 
CONTÁBEIS 

1 André Luis Bertassi Mestrado AQ 

2 Benedito Anselmo M. Oliveira Doutorado EE 

3 Bernadete Oliveira Sidney Viana Dias Doutorado EE 

4 Bezamat de Sousa Neto Doutorado EE 

5 Caroline Miriã Fontes Martins Doutorado EE 

6 Clarisse Ferrão Pereira Mestrado EE 

7 Denise Carneiro dos Reis Bernardo Doutorado EE 

8 Elizete Antunes Teixeira Doutorado EE 

9 Fabrício Molica de Mendonça Doutorado EE 

10 Fernando Pacheco Cortez Doutorado EE 

11 Geraldo Magela Rodrigues de 
Vasconcelos 

Doutorado EE 

12 Gustavo Melo Silva Doutorado EE 

13 Helvécio Luiz Reis Doutorado EE 

14 Janio Caetano de Abreu Doutorado EE 

15 Juliana Cristina Teixeira Mestrado EE 

16 Luciana Castello da Costa Leme Walther Doutorado EE 

17 Luiz Gustavo Camarano Nazareth Mestrado EE 

18 Marcello Angotti Mestrado EE 

19 Maria do Carmo Santos Neta Doutorado EE 

20 Pablo Luiz Martins Mestrado EE 

21 Paulo Henrique de Lima Siqueira Doutorado EE 

22 Reinaldo Aparecida Fonseca Mestrado EE 

23 Roberto do Nascimento Ferreira Doutorado EE 

24 Sálvio de Macedo Silva Doutorado EE 

25 Valéria Maria Martins Judice Doutorado EE 

 

DAUAP - DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA, URBANISMO E ARTES 
APLICADAS 
1 Adriana Gomes do Nascimento Doutorado EE 

2 Ana Cristina Reis Faria Mestrado EE 

3 Bruno de Guimaraens Amarante Mestrado EE 

4 Cristiano Lima Sales Mestrado EE 

5 Daniela Abritta Cota Doutorado EE 

6 Fernanda Nascimento Corghi Mestrado AQ 

7 Flávia Nacif da Costa Doutorado EE 

8 Frederico Canuto Doutorado EE 

9 Gedley Belchior Braga Doutorado EE 

10 Kleber José da Silva Mestrado EE 

11 Luciana Beatriz Chagas Mestrado EE 
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12 Luzia dos Santos Abreu Mestrado EE 

13 Marcela Alves de Almeida Mestrado AQ 

14 Marcos Vinícius Teles Guimarães Mestrado AQ 

15 Mateus de Carvalho Martins Doutorado EE 

16 Rafael Silva Brandão Doutorado EE 

17 Simone Cortezão Freire Mestrado EE 

18 Zandra Coelho de Miranda Doutorado EE 

 

CCO - CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU 

1 Adriana Cristina Soares de Souza Doutorado EE 

2 Alba Otoni Doutorado EE 

3 Alex Gutterres Taranto Doutorado EE 

4 Alexandre Costa Val Mestrado EE 

5 Alexandre Ernesto Silva Mestrado EE 

6 Alexsandro Sobreira Galdino Doutorado EE 

7 Alisson Araújo Doutorado EE 

8 Ana Gabriela Reis Solano Mestrado EE 

9 Ana Hortência Fonseca Castro Doutorado EE 

10 Ana Júlia Pereira Santinho Gomes Doutorado EE 

11 Ana Paula Souto Melo Doutorado EE 

12 Andressa Vinha Zanuncio Mestrado EE 

13 Angelita Cristine de Melo Doutorado EE 

14 Antônio Carlos Pinto Guimarães Mestrado EE 

15 Arlessandro Pinto de souza Mestrado EE 

16 Beatriz Alves Ferreira Doutorado EE 

17 Carlos Alberto Pegolo da Gama Doutorado EE 

18 Carlos Eduardo de Matos Jensen Doutorado AQ 

19 Caroline Pereira Domingueti Mestrado AQ 

20 Clareci Silva Cardoso Doutorado EE 

21 Clarissa Chaltein Almeida Gontijo Especialista EE 

22 Claudia Di Lorenzo Oliveira Doutorado EE 

23 Cristiane Chaves de Souza Mestrado AQ 

24 Cristiane Queixa Tilelli Doutorado EE 

25 Cristina Sanches Giraud Doutorado EE 

26 Daniel Bonoto Gonçalves Mestrado EE 

27 Daniel Nogueira Cortez Mestrado AQ 

28 Dante Alighieri Schettini Doutorado EE 

29 Danyelle Romana Alves Rios Doutorado EE 

30 Débora de Oliveira Lopes Doutorado EE 

31 Denise Alves Guimarães Doutorado EE 

32 Denny Fabrício Magalhães Veloso Doutorado EE 

33 Edilene Aparecida Araújo da Silveira Doutorado EE 

34 Eduardo Dias Chula Mestrado EE 

35 Eduardo Sergio da Silva Doutorado EE 
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36 Elaine Cristina Dias Franco Mestrado AQ 

37 Elaine Cristina Rodrigues Gesteira Mestrado EE 

38 Elen Soraia de Menezes Cabral Mestrado AQ 

39 Eliana Maria Maurício da Rocha Doutorado EE 

40 Elias Borges do Nascimento Júnior Doutorado EE 

41 Eliete Albano de Azevedo Guimarães Doutorado EE 

42 Emerson Lopes Froede Especialista EE 

43 Emir Miguel Junior Especialista EE 

44 Fábio Simplício Maia Especialista EE 

45 Fábio Vieira dos Santos Doutorado EE 

46 Fernanda Elias Ferreira Rabelo Especialista EE 

47 Fernanda Moura Lanza Mestrado AQ 

48 Fernando de Pilla Varotti Doutorado EE 

49 Flávia Carmo Horta Pinto Doutorado EE 

50 Frank Cesar Monteiro Santiago Especialista EE 

51 Frank Pereira de Andrade Doutorado EE 

52 Geovana Cota Avelar Especialista EE 

53 Gilberto Fontes Doutorado EE 

54 Gisele Cristina Rabelo Silva Mestrado EE 

55 Gisele Rodrigues da Silva Doutorado AQ 

56 Guilherme de Freitas Barcelos Especialista EE 

57 Gustavo Henrique Ribeiro Viana Doutorado EE 

58 Gustavo Machado Rocha Mestrado EE 

59 Gylce Eloísa Cabreira Panitz Cruz Doutorado EE 

60 Helder Angelo Tanos Lacerda Especialista EE 

61 Helder Magno Silva Valadares Doutorado EE 

62 Hélio Batista dos Santos Doutorado EE 

63 Heloiza Maria de Siqueira Rennó Mestrado AQ 

64 Hérica de Lima Santos Doutorado EE 

65 Hosana Ferreira Rates Mestrado AQ 

66 Isabela Guimarães Ribeiro Baeta Mestrado EE 

67 Isabella Iside Gagliardo Mestrado EE 

68 Jacqueline Domingues Tibúrcio Mestrado EE 

69 Jacqueline Simone de Almeida Machado Mestrado AQ 

70 Jaqueline Maria Siqueira Ferreira Doutorado EE 

71 João Marcos Arantes Soares Doutorado EE 

72 João Máximo de Siqueira Doutorado EE 

73 Joaquim Mauricio Duarte Almeida Doutorado EE 

74 Joel Alves Lamounier Doutorado EE 

75 José Antônio da Silva Doutorado EE 

76 Jose Augusto Ferreira Perez Villar Doutorado EE 

77 Juliana Dias Reis Pessalacia Doutorado EE 

78 Juliana Teixeira de Magalhães Doutorado EE 

79 Juliano Teixeira Moraes Mestrado EE 

80 Júlio César Veloso Especialista EE 
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81 Jussara Soares Fontes de Sousa Especialista EE 

82 Karine Siqueira Cabral Rocha Especialista EE 

83 Kátia Poles Doutorado EE 

84 Laila Cristina Moreira Damazio Mestrado EE 

85 Leandro Augusto de Oliveira Barbosa Doutorado EE 

86 Lectícia de Siqueira Ribeiro Rios Mestrado EE 

87 Leonardo Lopes Tonani Mestrado EE 

88 Letícia Fernandes de Oliveira Mestrado AQ 

89 Letícia Helena Januário Doutorado EE 

90 Liliane de Lourdes Teixeira Silva Mestrado EE 

91 Luciana Alves Rodrigues dos Santos Lima Doutorado EE 

92 
Luciana de Lourdes Queiroga Gontijo 
Netto Maia 

Mestrado AQ 

93 Luciana Lara dos Santos Doutorado EE 

94 Luciana Regina Ferreira da Mata Doutorado EE 

95 Luis Fernando Soares Doutorado EE 

96 Magna Cristina de Paiva Mestrado AQ 

97 Maira de Castro Lima Doutorado EE 

98 Marcelo Dolabella de Abreu Duarte Especialista EE 

99 Marcelo Gonzaga de Freitas Araújo Doutorado EE 

100 Márcia Christina Caetano de Souza Doutorado EE 

101 Marco Aurélio Lobão Mendes Especialista EE 

102 Marcos Antônio Garcia Magalhães Especialista EE 

103 Maria Emília Soares Martins dos Santos Doutorado AQ 

104 Maria José Nunes de Paiva Mestrado EE 

105 Mariana Alvina dos Santos Mestrado AQ 

106 Mariana Campos da Paz Lopes Galdino Doutorado EE 

107 Mariana Linhares Pereira Mestrado EE 

108 Mariane Cristina Schnitzler Doutorado EE 

109 Mauro Ezio Eustáquio Pires Especialista EE 

110 Melina de Barros Pinheiro Doutorado EE 

111 Michele Conceição Pereira Doutorado EE 

112 Moacyr Comar Júnior Doutorado EE 

113 Nadja Cristiane Lappann Botti Doutorado EE 

114 Nayara Delgado Andre Bortoledo Doutorado EE 

115 Patrícia Peres de Oliveira Doutorado EE 

116 Patrícia Pinto Braga Doutorado EE 

117 Paulo Afonso Granjeiro Doutorado EE 

118 Rafael Cesar Russo Chagas Doutorado EE 

119 Ralph Gruppi Thomé Doutorado EE 

120 Raphael Abreu Sepulcri Especialista EE 

121 Renata Cristina da Penha Silveira Doutorado EE 

122 Ricardo Alexandre de Souza Mestrado EE 

123 Ricardo Bezerra Cavalcante Doutorado EE 

124 Richardson Miranda Machado Doutorado EE 
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125 Roberta Carvalho de Figueiredo Doutorado EE 

126 Roberto Gomes Chaves Doutorado EE 

127 Rodrigo Chávez Penha Especialista EE 

128 Rosa Gouvea Sousa Mestrado EE 

129 Rosy Iara Maciel de Azambuja Ribeiro Doutorado EE 

130 Rufino de Freitas Silva Especialista EE 

131 Sandra Cristina Armond Doutorado EE 

132 Sandra Rosa Teixeira Especialista EE 

133 Selma Maria da Fonseca Vietas Doutorado EE 

134 Silmara Elaine Malaguti Toffano Doutorado EE 

135 Stênio Nunes Alves Doutorado EE 

136 Tarcisio Laerte Gontijo Doutorado EE 

137 Tatiane Prette Kuznier Mestrado AQ 

138 Telma Porcina Vilas Boas Dias Mestrado AQ 

139 Tiago Johnston Leitão Especialista EE 

140 Valéria da Conceição Oliveira Doutorado EE 

141 Valéria Ernestânia Chaves Doutorado EE 

142 Vanessa Faria Cortes Doutorado EE 

143 
Vanessa Jaqueline da Silva Vieira dos 
Santos 

Mestrado EE 

144 Vânia Aparecida da Costa Oliveira Mestrado AQ 

145 Vera Maura Fernandes Lima Doutorado EE 

146 Virgínia Junqueira de Oliveira Mestrado AQ 

147 Viviane Evilyn dos Santos Mendonça Especialista EE 

148 Walquiria Jesusmara dos Santos Mestrado EE 

149 Whocely Victor de Castro Doutorado EE 

 

DFIME - DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA E MÉTODOS 

1 Adelmo José da Silva Doutorado AQ 

2 Fábio de Barros Silva Doutorado EE 

3 Glória Maria Ferreira Ribeiro Doutorado EE 

4 Ignácio César de Bulhões Doutorado EE 

5 João Bosco Batista Doutorado EE 

6 José Luiz de Oliveira Doutorado EE 

7 José Maurício de Carvalho Doutorado EE 

8 Luiz Paulo Rouanet Doutorado EE 

9 Maria José Netto Andrade Mestrado EE 

10 Mariluze Ferreira de Andrade e Silva Doutorado EE 

11 Paulo Roberto Andrade de Almeida Mestrado AQ 

12 Rogério Antônio Picoli Doutorado EE 

13 Shirley Dau Mestrado EE 
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DEPEB - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS 

1 Ana Paula Madureira Doutorado EE 

2 Antônio-Carlos Guimarães de Almeida Doutorado EE 

3 Antônio Márcio Rodrigues Doutorado EE 

4 Björn Gücker Doutorado EE 

5 Fernanda Carlota Nery Doutorado EE 

6 Gilcélio Amaral da Silveira Doutorado EE 

7 Ivan Carlos dos Santos Doutorado EE 

8 Iola Gonçalves Boëchat Doutorado EE 

9 José Batista de Jesus Doutorado EE 

10 Leila de Genova Gaya Doutorado EE 

11 Mário Antônio Duarte Doutorado EE 

12 Rogério Martins Maurício Doutorado EE 

13 Vinícius Rosa Cota Doutorado EE 

14 Waldir Dias Filho Doutorado EE 

15 Wellington Garcia de Campos Doutorado EE 

 

DEALI - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS 
1 Aline Cristina Arruda Gonçalves Doutorado EE 

2 Andréia Marçal da Silva Doutorado EE 

3 Beatriz Camargo Barros de Silveira Mello Doutorado EE 

4 Christiano Vieira Pires Doutorado EE 

5 Cintia Nanci Kobori Doutorado EE 

6 Cristhiane Guimarães Maciel Reis Doutorado EE 

7 Juliana Cristina Sampaio Rigueira Doutorado EE 

8 Lanamar de Almeida Carlos Doutorado EE 

9 Mateus da Silva Junqueira Doutorado EE 

10 Rui Carlos Castro Domingues Mestrado EE 

11 Washington Azevêdo da Silva Doutorado EE 

 

DCEFS - DEPARTAMENTO DAS CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA E 
SAÚDE 

1 Alessandro de Oliveira Mestrado AQ 

2 Andrea Carmen Guimarães Doutorado EE 

3 Cláudio Manuel Ferreira Leite Mestrado EE 

4 Diego de Sousa Mendes Mestrado AQ 

5 Elaine Valéria Rizzuti Doutorado EE 

6 João Lopes Filho Mestrado EE 

7 Kleber do Sacramento Adão Doutorado EE 

8 Marcelo Pereira de Andrade Doutorado EE 

9 Marise Botti Mestrado EE 

10 Renato Sampaio Sadi Doutorado EE 

11 Ricardo Ducatti Colpas Mestrado EE 
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DCIAG - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

1 André Hirsch Doutorado EE 

2 Antônio José Steidle Neto Doutorado EE 

3 Cidália Gabriela Santos Marinho
 

Doutorado EE 

4 Cláudio Manoel Teixeira Vitor
 

Doutorado EE 

5 Daniela de Carvalho Lopes
 

Doutorado EE 

6 Diego Antonio França de Freitas Doutorado EE 

7 Édio Luiz da Costa
 

Doutorado EE 

8 Ernani Clarete da Silva
 

Doutorado EE 

9 Iran Dias Borges Doutorado EE 

10 João Carlos Ferreira Borges Júnior Doutorado EE 

11 José Carlos Moraes Rufini
 

Doutorado EE 

12 Leila de Castro Louback Ferraz Doutorado EE 

13 Marcos Antônio Matiello Fadini
 

Doutorado EE 

14 Nádia Nardely Lacerda Durães Parrella Doutorado EE 

15 Silvino Guimarães Moreira Doutorado EE 

 

DELAC - DEPARTAMENTO DE LETRAS, ARTES E CULTURA 

1 Adelaine LaGuardia Doutorado EE 

2 Adilson Roberto Siqueira Doutorado EE 

3 Alberto Ferreira da Rocha Júnior Doutorado EE 

4 Alessandra de Falco Brasileiro Doutorado EE 

5 Ana Cristina Martins Dias Mestrado AQ 

6 Anderson Bastos Martins Doutorado EE 

7 André Luiz Lopes Magela Mestrado EE 

8 Antônio Luiz Assunção Doutorado AQ 

9 Bárbara Malveira Orfanó Doutorado EE 

10 Carina Maria Guimarães Moreira Mestrado AQ 

11 Carlos Frederico Bustamante Pontes Mestrado EE 

12 Claudia Mariza Braga Doutorado EE 

13 Cláudio Alberto dos Santos Doutorado EE 

14 Cláudio José Guilarduci Doutorado EE 

15 Cláudio Márcio do Carmo Doutorado EE 

16 Cleuzilaine Vieira da Silva Graduação EE 

17 Cristiano Otaviano Mestrado AQ 

18 Dylia Lysardo Dias Doutorado EE 

19 Edmundo Narracci Gasparini Doutorado EE 

20 Eliana da Conceição Tolentino Doutorado EE 

21 Enoi Miranda Barbosa Mendes Mestrado EE 

22 Filomena Maria Avelina Bomfim Doutorado EE 

23 Francisco Ângelo Brinati Mestrado AQ 

24 Inês Karin Linke Ferreira Doutorado AQ 

25 Ivan Vasconcelos Figueiredo Doutorado EE 
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26 Jairo Faria Mendes Doutorado AQ 

27 João Barreto da Fonseca Doutorado EE 

28 José Antônio Oliveira de Resende Doutorado EE 

29 Juliana Alves Mota Drummond Doutorado EE 

30 Juliana Reis Monteiro dos Santos Mestrado AQ 

31 Katia Hallak Lombardi Mestrado EE 

32 Liliane Sade Assis Resende Doutorado EE 

33 Luciene Fátima Tófoli Mestrado EE 

34 Luiz Ademir de Oliveira Doutorado EE 

35 Luiz Manoel da Silva Oliveira Doutorado EE 

36 Marcelo Eduardo Rocco de Gasperi Mestrado EE 

37 Marcos Pereira Feitosa Doutorado EE 

38 Maria Ângela de Araújo Resende Doutorado EE 

39 Marília de Carvalho Caetano Oliveira Doutorado EE 

40 Paulo Henrique Caetano Doutorado EE 

41 Suely da Fonseca Quintana Doutorado EE 

42 Vanessa Maia Barbosa de Paiva Doutorado EE 

 

DCOMP - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

1 Carolina Ribeiro Xavier Mestrado AQ 

2 Daniel Ludovico Guidoni Doutorado EE 

3 Daniel Luiz Alves Madeira Mestrado AQ 

4 Dárlinton Barbosa Feres Carvalho Doutorado EE 

5 Edimilson Batista dos Santos Doutorado EE 

6 Elder Reioli Cirilo Doutorado EE 

7 Elisa Tuler de Albergaria Mestrado AQ 

8 Fernanda Sumika Hojo de Souza Doutorado EE 

9 Leonardo Chaves Dutra da Rocha Doutorado EE 

10 Milene Barbosa Carvalho Mestrado EE 

11 Rafael Oliveira Sachetto Doutorado EE 

12 Vinícius da Fonseca Vieira Doutorado EE 

 

DECED - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

1 Bruna Sola da Silva Ramos Doutorado EE 

2 Christianni Cardoso Morais Pós- 
Doutorado 

EE 

3 Écio Antônio Portes Pós-
Doutorado 

EE 

4 Gilberto Aparecido Damiano Doutorado EE 

5 Giovana Scareli Doutorado EE 

6 Heitor Antônio Gonçalves Doutorado EE 

7 Laerthe de Moraes Abreu Júnior Pós-
Doutorado 

EE 

8 Levindo Diniz Carvalho Doutorado EE 

9 Lucia Helena Pena Pereira Doutorado EE 
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10 Márcio Roberto de Lima Mestrado AQ 

11 Maria Aparecida Arruda Doutorado EE 

12 Maria Cecília de Medeiros Abras Pós- 
Doutorado 

AQ 

13 Maria do Socorro A. Nunes Macedo Pós-
Doutorado 

EE 

14 Maria Jaqueline de Grammont. M. Araújo Pós-doutorado AQ 

15 Maria Lúcia Monteiro Guimarães Mestrado EE 

16 Marise Maria Santana da Rocha Doutorado EE 

17 Paulo Roberto A. Varejão Mestrado EE 

18 Rosângela Branca do Carmo Doutorado EE 

19 Wanderley Cardoso de Oliveira Pós-
Doutorado 

EE 

 

DEZOO - DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA 

1 Alexandre Oliveira Teixeira Doutorado EE 

2 Andrey Leonardo Fagundes de Castro PhD EE 

3 Carla Regina Guimarães Brighenti Doutorado EE 

4 Daniel de Noronha Figueiredo Vieira 
Cunha 

Doutorado EE 

5 Deodoro Magno Brighenti Doutorado EE 

6 Emerson Zumpichiatti Arruda Doutorado EE 

7 Fernando de Paula Leonel Doutorado EE 

8 Gabriel de Menezes Yazbeck Doutorado EE 

9 Gislene Carvalho de Castro Doutorado EE 

10 Henrique Valentim Nunes Machado Doutorado EE 

11 Hewerson Zansávio Teixeira Doutorado EE 

12 Iara de Freitas Lopes Doutorado EE 

13 Janaina Azevedo Martuscello Doutorado EE 

14 Leonardo Marmo Moreira Doutorado EE 

15 Marcos Mendonça Passini Doutorado EE 

16 Mário Wilian Dávila Dávila Doutorado EE 

17 Pedro Claudio Guaranho de Moraes Doutorado EE 

18 Raquel Moreira Pires dos Santos Melo Doutorado EE 

19 Renata de Souza Reis Doutorado EE 

20 Tatiana Garabini Cornelissen Doutorado EE 

21 Vanusa Patrícia de Araujo Ferreira Doutorado EE 

 

DEQUE - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA E ESTATÍSTICA 

1 Alexandre Bôscaro França Doutorado EE 

2 Claudiney Nunes de Lima Doutorado EE 

3 Cristiane Medina Finzi Mestrado EE 

4 Dalila Moreira da Silveira Doutorado EE 

5 Demian Patrick Fabiano Doutorado EE 

6 Eduardo Prado Baston Doutorado EE 



 108 

7 Fabiano Luiz Naves Mestrado AQ 

8 Gustavo Matheus de Almeida Doutorado EE 

9 Henrique Tadeu Castro Cardias Doutorado EE 

10 Jorge David Alguiar Bellido Doutorado EE 

11 Juan Canellas Bosch Neto Doutorado EE 

12 Lisbeth ZelayaranMelgar Doutorado EE 

13 Marcelo da Silva Batista Doutorado EE 

14 Melina Savioli Lopes Doutorado EE 

15 Patricia da Luz Mesquita Mestrado AQ 

16 Renata Carolina Zanetti Lofrano Doutorado EE 

17 Ricardo Vieira Gonçalves Mestrado AQ 

18 Telde Natel Custódio Doutorado EE 

 

DPSIC - DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

1 Adriana Guimarães Rodrigues Doutorado EE 

2 Antonio Paulo Angelico Doutorado EE 

3 Carlos Henrique de Souza Gerken Doutorado EE 

4 Cláudia Marcia Miranda de Paiva Doutorado EE 

5 Dener Luiz da Silva Doutorado EE 

6 Diogo Antônio Bloes Chagas Doutorado EE 

7 Fuad Kyrillos Neto Doutorado EE 

8 Ivanize Valéria dos Santos Lima Moreno Mestrado EE 

9 Júlio Eduardo de Castro Doutorado EE 

10 Kety Valéria Simões Franciscatti Doutorado EE 

11 Larissa Medeiros Marinho dos Santos Doutorado EE 

12 Luiz Gonzaga Chiavegato Filho Doutorado EE 

13 Marcelo Dalla Vacchia Doutorado EE 

14 Marcio Baccarini Viegas Graduação EE 

15 Marcos Vieira Silva Doutorado EE 

16 Maria de Fátima Aranha Queiroz e Melo Doutorado EE 

17 Maria Amélia Cesari Quaglia Doutorado EE 

18 Maria Gláucia Pires Calzavara Doutorado EE 

19 Maria Teresa Antunes Albergaria Mestrado EE 

20 Maria Nivalda de Carvalho Freitas Doutorado EE 

21 Marina de Bittencourt Bandeira Doutorado EE 

22 Pedro Sobrino Laureano Mestrado  EE 

23 Rita Laura Avelino Cavalcante Doutorado EE 

24 Roberto Pires Calazans Matos Doutorado EE 

25 Rosângela Maria de Almeida Camarano 
Leal 

Doutorado EE 

26 Tatiana Cury Pollo Doutorado EE 

27 Walter Melo Junior Doutorado EE 

28 Wilson Camilo Chaves Doutorado EE 
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DETEM - DEPARTAMENTO DAS ENGENHARIAS DE 
TELECOMUNICAÇÕES E MECATRÔNICA 

1 Adriano Silva Vale Cardoso Doutorado  EE 

2 Alexandre Candido Moreira Mestrado  EE 

3 Almir Silva Neto Mestrado  EE 

4 Ana Claudia Silva de Souza Doutorado EE 

5 Antônio Evangelista de Freitas Mestrado  EE 

6 Armando Alves Neto Doutorado EE 

7 Cassia Regina Santos Nunes Almeida Doutorado EE 

8 Claudio Alexandre Pinto Tavares Mestrado  EE 

9 Cláudio Garcia Batista Doutorado EE 

10 Edgar Campos Furtado Doutorado EE 

11 Gláucio Lopes Ramos Mestrado  EE 

12 Gustavo Fernandes Rodrigues Doutorado  EE 

13 Guilherme Gomes da Silva Mestrado  EE 

14 Heber Tormentino de Sousa Mestrado  EE 

15 Humberto Xavier de Araujo Doutorado  EE 

16 João Pedro Hallack Sansão Mestrado  EE 

17 Leonardo Adolpho Rodrigues da Silva Mestrado  EE 

18 Leonardo Alvarenga Lopes Santos Mestrado EE 

19 Leonardo Amaral Mozelli Doutorado  EE 

20 Leonardo Carneiro de Araújo Doutorado  EE 

21 Luiz Guilherme Costa Melo Doutorado  EE 

22 Marcelo Elias dos Santos Mestrado EE 

23 Marco Aurélio Seluque Fregonezi Doutorado EE 

24 Marcos Tomio Kakitani Mestrado EE 

25 Marcos Vinicius Lopes Pereira Mestrado  EE 

26 Mariana Geny Moreira Mestrado EE 

27 Mário Cupertino da Silva Júnior Doutorado  EE 

28 Michel Carlo Rodrigues Leles Mestrado  EE 

29 Moacir de Souza Júnior Doutorado  EE 

30 Paulo Tibúrcio Pereira Doutorado EE 

31 Sandro Adriano Fasolo Doutorado  EE 

32 Sandro Rogério Zang Doutorado  EE 

 

DEGEO - DEPARTAMENTO DE GEOCIÊNCIAS 

1 André Batista de Negreiros Doutorado EE 

2 Carla Juscélia de Oliveira Souza Doutorado EE 

3 Gabriel Pereira Doutorado EE 

4 Ivair Gomes Doutorado EE 

5 Leonardo Cristian Rocha Doutorado EE 

6 Ligia Maria Brochado de Aguiar Doutorado EE 

7 Márcio Roberto Toledo Doutorado EE 

8 Múcio do Amaral Figueiredo Doutorado EE 
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9 Silvia Elena Ventorini Doutorado EE 

10 Vicente de Paula Leão Doutorado EE 

 

DEPEL - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA  

1 Cristiane Geralda Taroco Mestrado AQ 

2 Davidson Lafitte Firmo Mestrado EE 

3 Eduardo Bento Pereira Mestrado EE 

4 Eduardo Moreira Vicente Mestrado AQ 

5 Élice Fernando de Melo Doutorado EE 

6 Erivelton Geraldo Nepomeceno Doutorado AQ 

7 Fernando Lessa Tofoli Doutorado EE 

8 Gleison Fransoares Vasconcelos Amaral Doutorado EE 

9 Guilherme Ronald Weyers Graduado EE 

10 Humberto Mendes Mazzini Doutorado EE 

11 Jorgeson Oliveira Rodrigues dos Santos Doutorado EE 

12 Jose Tarcisio Assunção Mestrado EE 

13 Lane Maria Rabelo Baccarini Doutorado EE 

14 Leônidas Chaves de Resende Doutorado EE 

15 Luiz Antônio da Fonseca Manso Doutorado EE 

16 Luiz Carlos do Nascimento Doutorado EE 

17 Marcio Falcão Santos Barroso Doutorado EE 

18 Marco Aurélio Schroeder Doutorado EE 

19 Maria do Carmo Velloso Graduado EE 

20 Paula dos Santos Mestrado AQ 

21 Samir Ângelo Milani Martins Mestrado AQ 

22 Sérgio Marinho Soares Mestrado EE 

23 Tereza Cristina Bessa.Nogueira. Assunção Doutorado EE 

24 Valceres Vieira Rocha e Silva Doutorado EE 

25 Warlley de Souza Sales Doutorado EE 

 

DTECH - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA EM ENGENHARIA CIVIL, 
COMPUTAÇÃO E HUMANIDADES 

1 Alexandre Da Silva Galvão Doutorado EE 

2 Ana Amélia Oliveira Mazon Mestrado EE 

3 Ana Maria Resende Santos Doutorado EE 

4 Carmem Miranda Lage Mestrado EE 

5 Cássio Correa Benjamin Doutorado EE 

6 Cristiano Maciel Da Silva Mestrado EE 

7 Dalilah Pires Maximiano Mestrado EE 

8 Eduardo Sarquis Soares Doutorado EE 

9 Erivelto Luis Souza Doutorado EE 

10 Fernando Augusto Teixeira Mestrado EE 

11 Gustavo Leal Toledo Doutorado EE 

12 Heraldo Nunes Pitanga Doutorado EE 
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13 Hisashi Inoue Doutorado EE 

14 Jackson De Oliveira Pereira Doutorado EE 

15 José Carlos Borba Júnior Mestrado EE 

16 Luiz Gustavo Martins Da Silva Doutorado EE 

17 Marconi De Arruda Pereira Doutorado EE 

18 Mariana Arruda Pereira Mestrado EE 

19 Natã Goulart Da Silva Mestrado EE 

20 Pedro Mitsuo Shiroma Doutorado EE 

21 Ricardo Terra Nunes Bueno Villela Doutorado EE 

22 Rone Ilidio Da Silva Doutorado EE 

23 Sergio De Oliveira Doutorado EE 

24 Stélio Maia Menezes Doutorado EE 

25 Tales Moreira de Oliveira Mestrado EE 

26 Thiago Rodrigues De Oliveira Mestrado EE 

27 Velcimiro Inácio Maia Mestrado EE 

28 Wellington Passos De Paula Mestrado EE 

 

DECEB – DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E BIOLÓGICAS 

1 Alejandra Semiramis Albuquerque Doutorado EE 

2 Ana Paula Coelho Madeira Silva Doutorado EE 

3 Anderson Oliveira Latini Doutorado EE 

4 Cléber José da Silva Doutorado EE 

5 Eric Marsalha Garcia Doutorado EE 

6 Hosane Aparecida Tarôco Doutorado EE 

7 Juliano de Carvalho Cury Doutorado EE 

8 Júlio Onésio Ferreira Melo Doutorado EE 

9 Kassílio José Guedes Doutorado EE 

10 Leandro Mendes de Souza Doutorado EE 

11 Leonardo Lucas Carnevalli Dias Doutorado EE 

12 Leonardo Henrique França Lima Doutorado EE 

13 Weler Walace dos Santos Mestrado EE 

 

DEFIM - DEPARTAMENTO DE FÍSICA E MATEMÁTICA 

1 Adélcio Carlos de Oliveira Doutorado EE 

2 Alexandre Celestino Leite Almeida Doutorado EE 

3 Amanda Gonçalves Saraiva Ottoni Doutorado EE 

4 Denis Gouvea Ladeira Doutorado EE 

5 Ana Paula da Silva Cota Doutorado EE 

6 Edson Wander Dias Doutorado EE 

7 Gilcélia Regiane de Souza Doutorado EE 

8 Humberto César Fernandes Lemos Doutorado EE 

9 Jose Eloy Ottoni Doutorado EE 

10 Kelly B.V. Torres Dozinel Doutorado EE 

11 Marcelo Medeiros Guimarães Doutorado EE 
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12 Marcelo Martins de Oliveira Doutorado EE 

13 Marcelo Oliveira Veloso Doutorado EE 

14 Mariana Garabini Doutorado EE 

15 Mauricio Reis e Silva Júnior Doutorado EE 

16 Ricardo de Carvalho Falcão Doutorado EE 

17 Rosangela de Paiva Doutorado EE 

18 Silvio Luiz Thomaz Doutorado EE 

19 Telles Timóteo da Silva Doutorado EE 

20 Valdemir Eneias Ludwig Doutorado EE 

 

DQBIO - DEPARTAMENTO DE QUÍMICA, BIOTECNOLOGIA E 
ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS 

1 Ana Cláudia Bernardes Silva Doutorado EE 

2 Ana Maria de Oliveira Doutorado EE 

3 Ana Paula Fonseca Maia de Urzedo Doutorado EE 

4 André Aguiar Mendes Doutorado EE 

5 Antônio Helvécio Tótola Doutorado EE 

6 Boutros Sarrouh Doutorado EE 

7 Bruna Mara Aparecida Carvalho Doutorado EE 

8 Bruno Meireles Xavier Doutorado EE 

9 Dane Tadeu Cestarolli Doutorado EE 

10 Daniela Leite Fabrino Doutorado EE 

11 Edson Romano Nucci Doutorado EE 

12 Elídia Maria Guerra Doutorado EE 

13 Emille Rocha Bernardino Almeida Prata Mestrado EE 

14 Enio Nazaré de Oliveira Júnior Doutorado EE 

15 Flávia Donária Reis da Silva Mestrado EE 

16 Isabel Cristina Braga Rodrigues Mestrado EE 

17 José Carlos de Magalhães Doutorado EE 

18 Juliano Lemos Bicas Doutorado AQ 

19 Marcel Otávio Cerri Doutorado EE 

20 Sandra de Cássia Dias Doutorado EE 

21 Saulo Luis da Silva Doutorado EE 

22 Vagner Fernandes Knupp Doutorado EE 

 

DECIS - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, POLÍTICAS E 
JURÍDICAS 

1 Afonso de Alencastro Graça Filho Doutorado EE 

2 Cássia Rita Louro Palha Doutorado EE 

3 Danilo José Zioni Ferretti Doutorado EE 

4 Éder Jurandir Carneiro Doutorado EE 

5 Euclides de Freitas Couto Doutorado EE 



 113 

6 Ivan de Andrade Vellasco Doutorado EE 

7 João Paulo Coelho de Souza Rodrigues Doutorado EE 

8 Letícia Martins de Andrade Doutorado AQ 

9 Luiz Francisco Albuquerque de Miranda Doutorado EE 

10 Manuel Jauará Doutorado EE 

11 Marcos Ferreira de Andrade Doutorado EE 

12 Maria Leônia Chaves Doutorado EE 

13 Maristela Nascimento Duarte Doutorado AQ 

14 Moisés Romanazzi Torres Doutorado EE 

15 Orlando José de Almeida Filho Doutorado EE 

16 Patrícia Castro Mattos Doutorado EE 

17 Sílvia Maria Jardim Brügger Doutorado EE 

18 Wlamir José da Silva Doutorado EE 

 

DMUSI – DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

1 Abel Raimundo de Moraes e Silva Mestrado EE 

2 Antônio Carlos Guimarães Doutorado EE 

3 Carla Silva Reis Mestrado EE 

4 Débora Andrade Mestrado EE 

5 Edílson Assunção Rocha Doutorado EE 

6 Elenis Aparecida Sabino Guimarães Mestrado EE 

7 Guilherme Caldeira Loss Vincens Doutorado EE 

8 Iura de Rezende Ferreira Sobrinho Mestrado AQ 

9 Jayme Cabral Guimarães Mestrado EE 

10 Liliana Pereira Botelho Mestrado EE 

11 Marcelo Parizzi Marques Fonseca Doutorado EE 

12 Marcos Edson Cardoso Filho Mestrado EE 

13 Maria Amélia de Resende Viegas Mestrado EE 

14 Mariana Rennó Jelen Mestrado EE 

15 Modesto Flávio Chagas Fonseca Doutorado EE 

16 Nichola Dittrich Viggiano Mestrado EE 

17 Sérgio de Figueiredo Rocha Doutorado EE 

18 Valéria Leite Braga Graduada EE 

19 Vladmir Agostini Cerqueira Mestrado EE 

 

DEMEC – DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA 

1 Alex Sander  C.Silva Doutorado EE 

2 Alexandre Carlos Eduardo Doutorado EE 

3 Alysson H.S Bueno Doutorado AQ 

4 André Luís Christóforo Doutorado AQ 

5 Antônio Luiz Ribeiro Sabariz Doutorado EE 

6 Artur Malafaia Doutorado EE 

7 Durval Uchôas Braga Doutorado EE 

8 Fabiano Bianchini Batista Doutorado EE 
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9 Frederido Ozanan Neves Doutorado EE 

10 Geraldo Roberto de Sousa Doutorado EE 

11 José de Ávila Junior Mestrado EE 

12 Jorge dos Santos Mestrado EE 

13 Jorge Nei Brito Doutorado EE 

14 Kurt Strecker Doutorado EE 

15 Leandro José da Silva Doutorado EE 

16 Lincoln Cardoso Brandão Doutorado EE 

17 Marcelo José Bondiolo Doutorado EE 

18 Márcio Eduardo Silveira Doutorado EE 

19 Marcos Sávio de Souza Mestrado EE 

20 Paulo C.M. Lamin Filho Doutorado EE 

21 Roseli Marins Balestra Doutorado EE 

22 Sérgio A. A. da Gama Cerqueira Doutorado EE 

23 Túlio Hallak Panzera Doutorado AQ 

24 Vânia Regina Velloso Silva Doutorado EE 

25 Vinícius A. D. Silva Mestrado EE 

 

DEMAT – DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA, ESTATÍSTICA E CIÊNCIAS 
DA COMPUTAÇÃO 

1 Adélia Conceição Diniz Doutorado EE 

2 Andréa Cristiane dos Santos Delfino Doutorado EE 

3 Andréia Malacarne Mestre EE 

4 Carlos Alberto Raposo da Cunha Doutorado EE 

5 Carlos Alberto da Silva Júnior Mestre AQ 

6 Carolina Fernandes Molina Sanches Mestre EE 

7 Daniela Carine Ramires de Oliveira Doutorado EE 

8 Eugênio A. Pinto Merhi Doutorado EE 

9 Fábio Alexandre de Matos Doutorado EE 

10 Flávia C. Figueiredo Coura Mestrado EE 

11 Francinildo Nobre Ferreira Doutorado EE 

12 Ivana de Vasconcellos Latosinski Mestrado EE 

13 Jander Pereira dos Santos Mestrado EE 

14 Jorge Andrés Julca Ávila Doutorado EE 

15 Jose Angel Dávalos Chuquipoma Doutorado EE 

16 José do Carmo Toledo Doutorado EE 

17 Luciane Teixeira Passos Giarola Doutorado EE 

18 Marco Antonio Claret de Castro Graduação EE 

19 Marcos Santos de Oliveira Doutorado EE 

20 Maria Rita Rocha do Carmo Mestrado EE 

21 Nilton César da Silva Mestrado EE 

22 Peter de Matos Campos Mestrado EE 

23 Rejane Correa da Rocha Doutorado EE 

24 Romélia Mara Alves Souto Doutorado Licença Médica 
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25 
Rômulo Antônio Viegas 

Especialização 
Licença para 

atividades políticas 

26 Ronaldo Ribeiro Alves Mestrado EE 

27 Viviane Cristina Almada de Oliveira Doutorado EE 

28 Waliston Rodrigues Silva Doutorado Licença Médica 

 

 

QUADRO GERAL DA SITUAÇÃO DOCENTE DA UFSJ 

UNIDADE ADMINISTRATIVA 
NÚMERO DE 
DOCENTES 

DCNAT - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS NATURAIS 44 

DCTEF - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS TÉRMICAS E 
DOS FLUÍDOS 

12 

DCECO - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS 12 

DECAC - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS 
ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS 

25 

DAUAP - DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA, 
URBANISMO E ARTES APLICADAS 

18 

CCO - CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU 149 

DFIME - DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA E MÉTODOS 13 

DEPEB - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE 
BIOSSISTEMAS 

15 

DEALI - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE 
ALIMENTOS 

11 

DCEFS - DEPARTAMENTO DAS CIÊNCIAS DA 
EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE 

11 

DCIAG - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 15 

DELAC - DEPARTAMENTO DE LETRAS, ARTES E 
CULTURA 

42 

DCOMP - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA 
COMPUTAÇÃO 

12 

DECED - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA 
EDUCAÇÃO 

19 

DEZOO - DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA 21 

DEQUE - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA 
E ESTATÍSTICA 

18 

DPSIC - DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 28 
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DETEM - DEPARTAMENTO DAS ENGENHARIAS DE 
TELECOMUNICAÇÕES E MECATRÔNICA 

32 

DEGEO - DEPARTAMENTO DE GEOCIÊNCIAS 10 

DEPEL - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA  25 

DTECH - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA EM 
ENGENHARIA CIVIL, COMPUTAÇÃO E HUMANIDADES 

28 

DECEB – DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E 
BIOLÓGICAS 

13 

DEFIM - DEPARTAMENTO DE FÍSICA E MATEMÁTICA 20 

DQBIO - DEPARTAMENTO DE QUÍMICA, 
BIOTECNOLOGIA E ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS 

22 

DECIS - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, 
POLÍTICAS E JURÍDICAS 

18 

DMUSI – DEPARTAMENTO DE MÚSICA 19 

DEMEC – DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 
MECÂNICA 

25 

DEMAT – DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA, 
ESTATÍSTICA E CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO 

28 

TOTAL 705 
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ANEXO VI 

 

CONTRIBUIÇÕES PARA O APRIMORAMENTO DO PLANFOR 

 

A elaboração do PLANFOR pela Universidade Federal de São João del Rei resultou em 
um processo importante para a sistematização e síntese dos planejamentos das diversas 
Unidades Acadêmicas da Instituição.  Essa elaboração correspondeu a uma oportunidade 
para que a Instituição conferisse a consonância entre os objetivos acadêmicos de suas 
diversas Unidades, relativos ao ensino, à pesquisa, à extensão universitária e à qualificação 
docente, com aqueles recém formulados no Plano de Desenvolvimento Institucional para o 
próximo quinquênio.  Em especial, permitiu que as unidades envolvidas nas áreas 
estratégicas definidas no PDI pudessem apresentar planejamento para que os objetivos ali 
definidos possam ser mais rapidamente atingidos. 

O intervalo de tempo entre a divulgação do edital e a data limite para o encaminhamento 
do PLANFOR foi o suficiente, embora, para um planejamento que envolve diversas 
unidades acadêmicas com  diferentes tempos de resposta, um intervalo maior seria mais 
confortável,  e assim, o apresentamos como sugestão para um futuro edital. 

Também,  visando ampliar a agilidade do processo de submissão das propostas, 
apresentamos  como sugestão a possibilidade de que esta submissão possa ser realizada por 
meio eletrônico,  talvez através de formulário eletrônico próprio,  como utilizado em 
outros processos geridos pela CAPES. 

Finalmente, uma informação que seria útil para a elaboração dos planejamentos 
institucionais que poderia ser divulgada, se disponível,  corresponde aos recursos 
financeiros máximos passíveis de solicitação por uma Instituição (teto por proposta). Tal 
informação permitiria um planejamento mais próximo de sua possibilidade de execução.  

Para finalizar, reiteramos a importância do apoio da CAPES através do PRODOUTORAL 
para que nossa Instituição possa atingir seus objetivos estratégicos de qualificação de seu 
corpo docente, suprindo algumas das condições necessárias para atingirmos nossos 
objetivos, como formulados em nosso PDI. 
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I Considerações Iniciais

A Universidade Federal de São João del -Rei – UFSJ,  instituída pela Lei 7.555,
de 18  de dezembro de 1986, como Fundação de Ensino Superior e
transformada em Universidade pela Lei 10.425, de 19 de abril de 2002, é
pessoa jurídica de direito público, com financiamento pelo Poder Público,
vinculada ao Ministério da Educação, que tem sede e foro na cidade de São
João del-Rei, Estado de Minas Gerais. Como uma Instituição federal de ensino
público superior, a UFSJ zela pela autonomia didático -científica, administrativa,
disciplinar e de gestão financeira e patrimonial.

A UFSJ foi uma das poucas instituições federais de  ensino superior criadas na
década de 1980. Desde o processo de federalização, já assumia como eixos
centrais de suas atividades fins a indissociabilidade entre as atividades de
ensino, pesquisa e extensão. Consolidados os cursos de graduação, a partir de
1998, a instituição elegeu como metas prioritárias no seu Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI) a expansão da qualificação de seu quadro
docente em nível de doutorado, a formação e a fixação dos grupos de pesquisa
e a implantação da pós-graduação stricto sensu, elementos fundamentais para
a sua transformação em Universidade.

Estrutura-se administrativamente em seis campi, três dos quais estão
localizados em São João del -Rei: Campus Santo Antônio, Campus Dom Bosco
e Campus Tancredo Neves, além do Centro Cultural “Solar da Baronesa”. Entre
2007 e 2008, a UFSJ adquiriu três novos campi, o Campus Alto Paraopeba,
situado na região dos municípios de Congonhas, Ouro Branco, Conselheiro
Lafaiete, São Brás do Suaçuí e Jeceaba; destinado a um centro de alta
tecnologia, com cinco cursos de engenharia; o Campus Centro-Oeste Dona
Lindu, situado no município de Divinópolis para a implantação de um centro de
saúde com os cursos de Medicina, Enfermagem, Farmácia e Bioquímica e o
Campus de Sete Lagoas, situado na cida de homônima, localizada na região
metropolitana de Belo Horizonte, oferecendo os cursos de Engenharia de
Alimentos e Engenharia Agronômica.

Com a promulgação da Instrução Normativa n. 10, de 12/11/2012, que
estabelece regras para eleboração  dos Planos de Gestão de Logística
Sustentável de que trata o art. 16, do Dcreto n. 7.746, de 06/06/2012 e dá
outras providências, a UFSJ, como Instituição Pública de Ensino Superior que
tem como um dos valores organizacionais a prática da Responsabilidade Social
passou a inserir em suas ações a adoção de melhores práticas de
sustentabilidade.

O termo sustentável significa sustentar, apoiar, conservar. O conceito de
sustentabilidade está normalmente relacionado com uma mentalidade, atitude
ou estratégia que é ecologicam ente correta, viável a nível econômico,
socialmente justa e com uma diversificação cultural.

Trata-se de conceito para mostrar que o produto foi fabricado sem danificar ou
prejudicar o meio ambiente, ecologicamente correto, não polui, não foram
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utilizadas madeiras de locais proibidos, etc.

Os PLS são ferramentas de planejamento com objetivos e responsabilidades
definidas, ações, metas, prazos de execução e mecanismos de monitoramento
e avaliação, que permite ao órgão ou entidade estabelecer práticas de
sustentabilidade e racionalização de gastos e processos na administração
pública.

II Metodologia

 Composição da Comissão

A comissão foi instituída pela Portaria n º 749, de 18/07/2013, emitida
pela Reitoria da UFSJ.
São membros constantes desta Comissão os servidores:
. Cláudio Sérgio Teixeira de Souza – PPLAN
. Paulo Fernando Cabral de Ávila – AUDIT
. Sálvio de Macedo Silva – DECAC
. Flávio Neves Teixeira – DCTEF

 Divisão em Grupos

Após a emissão da Portaria, a comissão deu início aos trabalhos por
meio de um encontro realizado na sala de reuniões da Reitoria onde
foram convidados servidores pertinentes aos temas constantes do art. 8,
da Instrução Normativa n. 10, de 12/11/2012.  Como o artigo trata de
temas específicos, a comissão dividiu o trabalho em grupo por temas de
atuação, objetivando a elaboração de diagnósticos para posteriormente
trabalhar na elaboração do Plano de Logística Sustentável da UFSJ
tomando como base a I.N. citada acima.

 Objetivos

O Plano de Gestão de Logística Sustentável da UFSJ b usca organizar e
sistematizar as boas práticas de sustentabilidade,  bem como difundir e
promover práticas sustentáveis,  tendo como principais objetivos:

a) Racionalizar o uso de material de consumo;
b) Diminuir o consumo de energia elétrica;
c) Diminuir o consumo, o desperdício e aumentar o re -uso de água,

assim como diminuir os impactos ambientais dos esgotos gerados;
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d) Organizar um fluxo contínuo e eficiente de materiais descartados
para organizações externas;

e) Melhorar a qualidade de vida dos servidores e terceiriz ados da UFSJ;
f) Inserir de forma legal as variáveis ambientais nos processos de

compras e contratações da UFSJ;
g) Aumentar a eficiência e o controle do sistema de transporte de

pessoas e materiais;
h) Racionalizar o uso de telefonia fixa e móvel na UFSJ , e
i) Racionalizar o emprego de mão de obra de vigilância na UFSJ .

 Implementação

A comissão nomeada pela Portaria n. 749 , de 18/07/2013, tem como
premissa a elaboração do Plano de Gestão de Logística Sustentável  de
cada tema e como proposta inicial a elaboração de diagnósticos.

Com o Plano devidamente elaborado, a Reitoria deverá aprová -lo e ser
publicado na página da UFSJ – www.ufsj.edu.br, para o conhecimento
das comunidades interna e externa.

Estão previstas avaliações trimestrais e análises e adequações uma vez
a cada ano.

III Inventário

Apresentamos o inventário com ações descritas em  planilhas elaboradas por
seus responsáveis, em suas respectivas áreas . Estas ações são consideradas
emergenciais e factíveis de serem implementadas no período de tempo
estabelecido.

Os próximos editais de compra e contratações a partir de agora, deverão ter
seus objetos avaliados por uma comissão de compras com base nas
especificações dos sites abaixo:

http://www.comprasnet.ogr.br

http://www.bec.sp.gov.br/BEC_Catalogo_UI/CatalogoPesquisaSocioAmbiental.a
spx

http://www.comprasnet.ogr.br
http://www.bec.sp.gov.br/BEC_Catalogo_UI/CatalogoPesquisaSocioAmbiental.a
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PLANO DE AÇÃO MATERIAL DE CONSUMO

Objetivo: Racionalizar o uso de material de consumo Responsável:
Fábio Bruno

ORDEM AÇÕES META INÍCIO FIM

1
 Diminuir a aquisição de
copos descartáveis

Promoção da substituição de uso de
copos descartáveis por reaproveitáveis

Out/13 Dez/14

2 Substituir papel branco
clorado por papel branco
menos clorado ou reciclado

Redução da compra de papel branco
clorado

Out/13 Dez/14

3
Estudar a viabilização para
terceirização de impressão
e de criação de “ilhas de
impressão”

 Apuração da viabilidade da
terceirização sob o ponto de vista
econômico e de eficiência operacional

Out/13 Dez/14

4

Promover campanha de
conscientização sobre uso
de copos, papéis, envelopes
e outros materiais de
consumo.

Estimulação do uso racional de material
de escritório e copa pela comunidade
da UFSJ

Out/13 Dez/14

5 Capacitação dos usuários a
cerca do tema

Difundir a importância do uso
sustentável do material de consumo

Novem
bro/13

-

ÁREAS ENVOLVIDAS

Divisão de Materiais e Patrimônio , PPLAN, PROGP

RECURSOS

HUMANOS FINANCEIROS OBSERVAÇÕES
Dois servidores para implantação
das ações.

Em relação às ações descritas
acima haverá necessidade de
recursos financeiros para
atingir as metas.
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PLANO DE AÇÃO ENERGIA ELÉTRICA

Objetivo: Diminuir o consumo de Energia Elétrica n a UFSJ Responsável
Prof. José Tarcísio Assunção

ORDEM AÇÕES META INÍCIO FIM

1 Criação de uma Comissão de Gestão
do uso da energia elétrica.

Definir o grupo responsável
pelo plano de ação energia

elétrica

Out/13 Out/13

2
Diagnóstico Energético da uti lização
da Energia Elétrica na UFSJ.
Identificação e definição de um índice
de eficiência energética

Identificação das principais
cargas e ações de maior
impacto na economia de
energia. Definição de índice de
medição dos resultados do
plano de ação

Nov/13 Jul/14

3 Necessidade de Energia Ininterrupta
e Fontes Alternativas de Geração de
Energia

Identificação de cargas
especiais e possíveis fontes
alternativas de energia.

Jan/14 Jul/14

4
Diagnóstico das Instalações Elétricas
da UFSJ

Normas para projetos de
instalações elétricas. Normas
de manutenção das
instalações elétricas

Jan/14 Jul/14

5
Avaliação da Qualidade de Energia
Elétrica e Confiabilidade do Sistema

Normas para projetos de
instalações elétricas. Normas
de manutenção das
instalações elétricas

Ago/14 Dez/14

6

Conscientização dos Usuários:
Envolvimento de toda Comunidade
Acadêmica e convidados (CEMIG
ElETROBRÁS-PROCEL)

Programa Permanente de
Conscientização para o uso
racional de energia elétrica

Mar/14 Dez/14

ÁREAS ENVOLVIDAS

PROAD, PPLAN

RECURSOS
HUMANOS FINANCEIROS OBSERVAÇÕES

Servidores PROAD, Estagiários
Engenharia Elétrica, Empresas
Juniores, Convidados

Bolsas para estagiários
Diárias e passagens
Treinamento e qualificação
Aquisição de equipamentos de
medidas elétricas
Investimentos em reforma,
modernização e manutenção.
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PLANO DE AÇÃO ÁGUA E ESGOTO

Objetivo: Diminuir o consumo, diminuir o desperdício e
aumentar o reuso de água, assim como diminuir os impactos
ambientais dos esgotos gerados.

Responsável
Karina da Silva Martins

ORDEM AÇÕES META INÍCIO FIM

1 Diagnóstico Completo da
UFSJ

Publicação do diagnóstico de
consumo e custos com água por
campus da UFSJ, após
implantação dos hidrômetros.

Jun/14 Dez/16

2 Aquisição/Manutenção de
bombas de reuso

Pleno funcionamento das
bombas de reuso.

Abr/14 Dez/14

3

Brigada contra vazamentos/
Brigada de combate a incêndio

Criar uma brigada contra
vazamentos e uma brigada de
combate a incêndio em cada
campus da UFSJ, em parceria
com Corpo de Bombeiros de
cada cidade e o setor
competente da prefeitura.
Diminuir o desperdício de água e
riscos de incêndio.

Nov/13 -

4
Implantação de caixas
fechadas com cadeado e
embutidas no jardim, para
pontos de água

Bloquear uso indiscriminado dos
pontos de água.

Out/14 Mar/15

5 Implantação de hidrômetros
por prédios

Instalar hidrômetros para controle
do uso de água por prédio ou
instituição parceira da UFSJ.

Abr/14 Dez/15

6

Revisão e manutenção das
instalações de água e esgoto

Evitar desperdício de água e
controlar a disposição adequada
dos esgotos sanitários em
especial do Restaurante
Universitário (rever o sistema).

Nov/13 -

7

Capacitação dos usuários a
cerca do tema

Difundir a importância do uso
adequado da água e da
disposição correta do esgoto na
instituição.

Nov/13 -

8

Elaborar projeto de irrigação
para os campi com
aproveitamento da água de
reuso, aumentando a captação
atual.

Visando o aproveitamento das
águas residuais e economia de
água potável. Além da melhoria
no cuidado das áreas
ajardinadas.

Abr/14 Abr/15

9

Tratamento da água do CSL Diminuir consumo de água
mineral e melhor aproveitamento
da água do CSL por processo de
tratamento específico.

Nov/13 Jul/14
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10

Padronização das bocas de
lobo com aquisição de
elementos pré-moldados de
concreto

Evitar acidentes dos transeuntes
e melhorar a captação das águas
pluviais.

Abril/14 Dez/14

11

Elaborar projetos abrangentes
a respeito da drenagem pluvial
e tratamento de áreas
alagadiças

Evitar a deterioração dos
espaços e revitalizá-los, bem
como reaproveitar águas
residuais.

Abril/14 Abril/15

12

Eliminar fossas negras e
substituir por sistema com filtro
e sumidouro – onde for
inviável a ligação na rede
coletora de esgoto.

Disposição adequada dos
esgotos sanitários.

Abril/14 Dez/14

13

Tratamento dos esgotos
sanitários provenientes dos
laboratórios que utilizem
produtos químicos.

Disposição adequada dos
esgotos sanitários.

Abril/14 Abril/16

14 Criação de uma Comissão de
Gestão do uso de água e
esgoto

Definir o grupo responsável pelo
plano de ação de água e esgoto

Out/13 Dez/13

ÁREAS ENVOLVIDAS:

DPROB, DIPRE, PPLAN, PROGP
Recursos

HUMANOS FINANCEIROS OBSERVAÇÕES
Haverá necessidade da

disponibilização de pessoal para
composição da comissão e para a
execução de metas que utilizem

mão de obra da Instituição

Haverá necessidade da
disponibilização de recursos

orçamentários para a
implementação das metas
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PLANO DE AÇÃO COLETA SELETIVA

Objetivo: Organizar um fluxo contínuo e eficiente de materiais
descartados para organizações externas

Responsável:
Prof. Flávio Neves

ORDEM AÇÕES META INÍCIO FIM

1

Realizar diagnóstico dos resíduos na
UFSJ, por unidade de ensino ou
setores da administração.

Diagnóstico estabelecido
contendo os materiais a serem
descartados

Out/13 Dez/14

2

Segregar os materiais descartados
para reaproveitamento dos resíduos e
redução da quantidade para
disposição final.

Materiais devidamente
segregados para
reaproveitamento ou descarte.

Out/13 Dez/14

3 Capacitar a comunidade acadêmica
acerca do tema Coleta Seletiva

Difusão do conhecimento da
importância na adequação do
uso e descarte de materiais.

Out/13 Jul/14

ÁREAS ENVOLVIDAS:

DIPRE, NTINF, ASCOM, PROGP , PPLAN
RECURSOS

HUMANOS FINANCEIROS OBSERVAÇÕES
Comissão de no máximo 4
componentes em cada campus

Gastos com transporte, diárias,
cartilhas e panfletos.
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PLANO DE AÇÃO QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

Objetivo Melhorar a qualidade de vida dos servidores e
terceirizados da UFSJ

Responsável:
Adriana Amorim da Silva

ORDEM AÇÕES META INÍCIO FIM

1
Implementar a CIPA – Comissão Interna
de Prevenção de Acidentes.

Colocar em operação a CIPA
em cada campi da UFSJ

Out/13 Dez/14

2
Capacitar servidores em Primeiros
socorros e combate a incêndio

Capacitar servidores e
terceirizados sobre uso de
equipamentos contra incêndio e
primeiros socorros

Out/13 Dez/14

3 Implementar a Ginástica laboral Implantação da ginástica laboral
em todos os campi

Out/13 Dez/14

4 Implementar ações sobre Alimentação
Saudável

Realização de palestras nos
campi sobre o tema saúde e
alimentação

Out/13 Dez/14

5 Levantar diagnóstico sobre a ergonomia e
implementar ações que forem necessárias

Realização de palestras nos
campi sobre o tema ergonomia
e QVT

Out/13 Dez/14

ÁREAS ENVOLVIDAS:

PROGP
RECURSOS

HUMANOS FINANCEIROS OBSERVAÇÕES
Professores e Bolsistas da
comunidade acadêmica.

Eventuais pagamentos de
diárias e transporte.



13

PLANO DE AÇÃO COMPRAS E CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS

Objetivo Inserir de forma legal as variáveis ambientais nos
processos de compras e contratações da UFSJ

Responsável
Vera Meneghini

ORDEM AÇÕES META INÍCIO FIM

1 Capacitar servidores em Compras
Sustentáveis

Capacitação de uma equipe
de Compras Sustentáveis

Out/13 Dez/14

2

Criação de equipe provisória de
análise de sustentabilidade

Estabelecimento de uma
equipe provisória de análise
de sustentabilidade para
identificação e classificação
de itens a serem adquiridos
ou contratados pela UFSJ

Out/13 Dez/14

3 Implementar o sistema de Estoque
Virtual

Disponibilização do sistema
virtual de todo estoque da
UFSJ

Out/13 Dez/14

4 Inserir variáveis ambientais nos
processos de compra e
contratação

Inserção de Variáveis
ambientais em todos os
editais publicados

Out/13 Dez/14

ÁREAS ENVOLVIDAS:

DIMAP, DPROB, PROGP e PPLAN
RECURSOS

HUMANOS FINANCEIROS OBSERVAÇÕES
Treinamento aos servidores
envolvidos no processo de compras e
contratações da UFSJ

Disponibilizar recursos
financeiros para pagamento de
inscrição, transporte e diárias.
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PLANO DE AÇÃO TRANSPORTES

Objetivo Aumentar a eficiência e o controle do sistema de
transporte de pessoas e materiais

Responsável
Lucas Resende Aarão

ORDEM AÇÕES META INÍCIO FIM

1

Contratar um servidor
terceirizado - Mecânico
Avaliador

Disponibilizar ao setor de transportes o
servidor para analise da situação de
veículos antes de seu envio para a
oficina de manutenção

Out/13 Dez/14

2

Informatizar o programa
de Gestão de Viagens,
Veículos e
movimentação de
cargas intercampi.

Criação de procedimentos quanto às
viagens de forma que os usuários
agendem com antecedência pré -
determinada conforme legislação vigente.

Out/13 Dez/14

3 Capacitar Motoristas Capacitação dos motoristas para
tratamento aos passageiros e controle
das condições dos veículos.

Out/13 Dez/14

4
Estudar a viabilidade de
terceirização da frota

Apuração da viabilidade de terceirização
da frota no que se refere a custo por
viagem, disponibilidade de veículos,
rapidez de reposição de veículo.

Out/13 Dez/17

ÁREAS ENVOLVIDAS:

DIPRE, SETRA, PROGP e PPLAN
RECURSOS

HUMANOS FINANCEIROS OBSERVAÇÕES
Treinamento aos servidores
envolvidos no setor de transporte
(interno).

Pagamento ao servidor
terceirizado e viabilidade de
terceirização da frota.
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PLANO DE AÇÃO TELEFONIA

Objetivo: Racionalizar o uso de telefonia fixa e móvel na
UFSJ

Responsável:
Fábio Chaves

ORDEM AÇÕES META INÍCIO FIM

1
Uso racional de ramais
telefônicos simples

Restringir o acesso a telefonia
móvel apenas para chefia de
departamento e coordenação de
cursos chefia de setor e para
reitorias

Jul/14 Dez/15

2 Uso Racional de telefonia móvel Disponibilizar linhas móveis
apenas para motoristas, pró -
reitores, chefes de divisão.

Jul/14 Dez/15

3 Estudo implantação tecnologia
VoIP para comunicação interna

Dimensionar a racionalização do
uso de telefonia para comunicação
interna

Jul/14 Dez/15

4
Capacitação uso telefonia para
servidores e de equipamentos de
comunicação para servidores e
vigilantes

Capacitar os servidores e
vigilantes para o uso racional de
telefonia fixa

Jul/14 Dez/15

ÁREAS ENVOLVIDAS:

DIPRE, PROGP
RECURSOS

HUMANOS FINANCEIROS OBSERVAÇÕES
Haverá necessidade da
disponibilização de pessoal para a
execução de metas que utilizem mão
de obra da Instituição

Haverá necessidade da
disponibilização de recursos
orçamentários para a
implementação das metas
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PLANO DE AÇÃO VIGILÂNCIA

Objetivo: Racionalizar o emprego de mão de obra de vigilância
na UFSJ

Responsável:
Fábio Chaves

ORDEM AÇÕES META INÍCIO FIM

1 Análise da relação vigilante/área
Racionalizar o emprego de
vigilantes em todos os campi da
UFSJ

Out/13 Dez/14

2
Capacitação para situações de
emergência

Capacitação para situações de
emergência, primeiros socorros e
violação da segurança
patrimonial

Out/13 Dez/14

3
Capacitação em relações
humanas

Capacitação em relações
humanas e atendimento aos
membros da universidade e
população em geral

Out/13 Março/1
4

ÁREAS ENVOLVIDAS:

DIPRE, PROGP
RECURSOS

HUMANOS FINANCEIROS OBSERVAÇÕES
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IV Ações de Divulgação Conjuntas

Este projeto inicial contempla ações de divulgação conjuntas , tornando o plano
mensurável e capaz de ser internalizado pela comunidade acadêmica . O
objetivo visa a disseminação de uma nova cultura organizacional onde tais
ações se tornem sistêmicas tornando-se as práticas dessas ações rotineiras e
garantindo a obtenção de resultados eficientes e eficazes, tais como:
divulgação do Plano na página da UFSJ – www.ufsj.edu.br, trabalhos de
conscientização da comunidade acadêmica e treinamento do pessoal envolvido
de acordo com as especificidades de cada tema.

V Considerações Finais

Os participantes exploraram diferentes possibilidades de uso de materiais
ambientalmente mais adequados  e sustentáveis, alterações em licitações  que
viabilizem as próximas aquisições de materiais voltados para reciclagem e ou
reutilização, entre outros.

A comissão tinha, também, consciência de que a pretensão de abranger todas
as ferramentas existentes esbarraria em alguns pontos  operacionais que
adiariam a viabilidade de todas as ações num futuro próximo. Devido a essa
condição, fica registrado que outras ações poderão ser levantadas e colocadas
em prática, tão logo uma avaliação dessa primeira fase, seja concluída, do
ponto de vista de sua abrangência .

Optamos, portanto, por uma pesquisa realizada diretamente com os setores
ligados aos pontos estratégicos para a sustentabilidade, dentro da Instituição.
Realizamos um mapeamento e traçamos ferramentas, ou seja, ações de
Práticas, Ética e de Condutas, que merecem toda a atenção por serem de
inegável contribuição para sua performance soc ialmente responsável.

Não podemos pecar pelo excesso e pela euforia, desconsiderando as
importantes disfunções potenciais, ou mesmo a ausência de dados que

Os resultados encontrados pela co missão apontam
um caminho longo a ser percorrido. Várias ações
foram diagnosticadas para implementação deste
projeto. Ao verificar a situação real de tempo e
alteração da cultura organizacional, a de se levar em
conta as questões financeiras, arquitetônica s,
tecnológicas e organizacionais.
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dificultam a avaliação sobre a eficácia real de tais iniciativas. É preciso ter em
mente que apesar do avanço metodológico e técnico e do número expressivo
de ferramentas, estamos apenas começando uma longa etapa de remodelação
de um sistema que até hoje priorizou apenas os aspectos econômicos.

Reforçando a necessidade da sustentabilidade ligada à gestão  tanto do
conhecimento quanto de projetos, Duarte et. al. (2008) aponta que a
sustentabilidade deve ser parte integrante do processo de criação de projetos .
Portanto, a criatividade é o grande motor de inovação e deve se assegurar que
a mesma se torne parte integrante do processo de gestão estratégica das
Instituições.

Deste modo, os resultados apontam para que novas pesquisas sejam
empreendidas, buscando a integração das três áreas de conhecimento que
deverão ser duramente perseguidas: gerenciamento de projetos,
sustentabilidade e gestão do conhecimento .
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CONEP – UFSJ
Parecer No 041/2012 

Aprovado em 17/10/2012

 
 

RESOLUÇÃO No 031, de 17 de outubro de 2012. 

Cria e regulamenta o mecanismo de 
Revinculação e dá outras providências.

A PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E 
EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ, no uso 
de suas atribuições, e na forma do que dispõe o art. 24, incisos II, III, VII e XII; o art. 15, 
incisos I e V e o art. 55 do Estatuto aprovado pela Portaria/MEC no 2.684, de 25 de
setembro de 2003 – DOU de 26 de setembro de 2003, e considerando o Parecer no

041, de 17/10/2012, deste mesmo Conselho; 

RESOLVE:

Art. 1º Criar e regulamentar o mecanismo de Revinculação no âmbito da 
graduação na UFSJ.

Art. 2º A Revinculação é a concessão de nova matricula ao discente 
formado, visando o ingresso em outro grau acadêmico ou habilitações oferecidas pelo 
respectivo Curso, ou ainda no segundo ciclo de cursos organizados em regime de 
progressão em ciclos, para o período letivo seguinte ao da integralização de uma 
titulação. 

Art. 3º É permitido ao discente em vias de graduar-se solicitar 
revinculação à Divisão de Acompanhamento e Controle Acadêmico (DICON), 
respeitado o prazo definido no Calendário Escolar. 

Parágrafo único. Discente em vias de graduar-se é aquele que, tendo em 
vista as unidades curriculares nas quais se inscreveu, pode conseguir a integralização 
curricular de seu Curso no semestre letivo em vigor. 

Art. 4º A Revinculação condiciona-se à integralização de uma titulação, à 
disponibilidade de vaga no curso pretendido e à avaliação da possibilidade de 
conclusão da titulação no novo vínculo no prazo máximo de integralização disponível 
para o discente. 

Parágrafo único. O vínculo gerado a partir da revinculação obedece ao 
prazo máximo de integralização para o outro grau acadêmico ou outras habilitações 
contando-se o tempo decorrido desde seu primeiro ingresso.

Art. 5º O discente em revinculação em curso organizado em regime de 
progressão linear não pode trancar a matrícula durante sua permanência e, se incurso 
em trancamento, terá sua matrícula cancelada.
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CONEP – UFSJ
Parecer No 041/2012 

Aprovado em 17/10/2012

Art. 6º O cálculo do Coeficiente de Rendimento (CR) do discente em 
revinculação leva em consideração as menções obtidas na titulação anterior.

Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 
 
 

São João del-Rei, 17 de outubro de 2012. 
 
 
 
 

Profª VALÉRIA HELOÍSA KEMP 
Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

Publicada nos quadros da UFSJ em 23/10/2012.
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RESOLUÇÃO No 007, de 1º de fevereiro de 2013. 

 

Autoriza a PROEN a adotar as medidas necessárias 
para a inclusão do tema “Educação das Relações 
Étnico-Raciais e para o Ensino de Historia e Cultura 
Afro-Brasileira e Indígena” em disciplinas que 
constam dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de 
Graduação da UFSJ em vigor.

A PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ, no uso de suas 
atribuições, e na forma do que dispõem o art. 24, incisos II, III, VII e XII e o art. 55 do 
Estatuto aprovado pela Portaria/MEC no 2.684, de 25 de setembro de 2003 – DOU de 26 
de setembro de 2003, e considerando:

- o MEMO Nº 015/2013/UFSJ/PROEN, de 1º de fevereiro de 2013; 

- a discussão ocorrida na 72ª reunião ordinária do CONEP, ocorrida em 30 
de janeiro de 2013;

- o Parecer CNE/CP Nº 3, de março de 2004;

- a Resolução CNE/CP Nº 1, de 17 de junho de 2004;

- Lei Nº 11.645, de 10 de março de 2008

- que a próxima reunião ordinária do CONEP está agendada para o dia 27 
de fevereiro de 2013. 

RESOLVE AD REFERENDUM DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA 
E EXTENSÃO: 

Art. 1o Autorizar que a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROEN) 
adote as medidas necessárias para a inclusão do tema “Educação das Relações Étnico-
Raciais e para o Ensino de Historia e Cultura Afro-Brasileira e Indígena” em disciplinas 
que constam dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação da UFSJ em vigor, 
adequando-os à legislação vigente. 

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
 
 
 

São João del-Rei, 1º de fevereiro de 2013. 
 
 
 
 

Profª VALÉRIA HELOÍSA KEMP  
Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão

Publicada nos quadros da UFSJ em 01/02/2013.

CONEP – UFSJ 
Parecer No 018/2013 

Referendada em 27/02/2013 
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CONSU – UFSJ 
Parecer No 026/2013

Aprovado em 11/03/2013

 
RESOLUÇÃO No 015, de 11 de março de 2013. 

 

Aprova a adesão integral da UFSJ ao 
SISU e dá outras providências.

A PRESIDENTE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ, no uso de suas atribuições, e na forma do 
que dispõem o art. 24, incisos II, III, VII e XII; o art. 11, inciso I; e o art. 55 do Estatuto 
aprovado pela Portaria/MEC 2.684, de 26 de setembro de 2003; e considerando:

- a necessidade de tornar pública a alteração na forma de ingresso nos 
cursos de graduação da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ);

- a necessidade de a UFSJ divulgar para a sociedade as inscrições do 
ENEM, visando ao cumprimento das exigências legais;

- o artigo 81 do Regimento Geral da UFSJ; 

- a Portaria Normativa Nº 2, do Ministério da Educação (MEC), de 26 de 
janeiro de 2010, que institui e regulamenta o Sistema de Seleção Unificada (SISU); 

- a Portaria Normativa Nº 18, do Ministério da Educação (MEC), de 11 de 
outubro de 2012, que dispõe sobre a implementação das reservas de vagas em 
instituições federais de ensino de que tratam a Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, 
e o Decreto nº 7.824, de 11 de outubro de 2012;

- a Portaria Normativa Nº 21, do Ministério da Educação (MEC), de 5 de 
novembro de 2012, que dispõe sobre o Sistema de Seleção Unificada (SISU); 

- que a UFSJ disponibiliza regularmente vagas para ingresso em seus 
cursos de graduação pelo SISU;

- o Parecer nº 026, de 11 de março de 2013, deste mesmo Conselho;

 
RESOLVE: 

Art. 1º Aprovar a adesão integral da Universidade Federal de São João del-
Rei (UFSJ) ao Sistema de Seleção Unificada (SISU), nos termos da legislação vigente.

Art. 2º Estabelecer que os processos seletivos de admissão aos cursos de 
graduação da Universidade são realizados por meio: 

I – do Sistema de Seleção Unificada (SISU);
II – do Processo Seletivo Simplificado; 
III – do Processo Seletivo para transferência interna de discente regular da 

UFSJ entre cursos de graduação afins (Reopção);
IV – do Processo Seletivo de Transferência e Admissão de Portadores de 

Diploma de Ensino Superior (PROTAP).



CONSU – UFSJ 
Parecer No 026/2013

Aprovado em 11/03/2013

§ 1º O Processo Seletivo Simplificado a que se refere o inciso II é 
específico para cursos oferecidos na modalidade Educação a Distância, cursos que 
necessitem de aplicação de provas de habilidades específicas e programas especiais a 
que a UFSJ aderir.

§ 2º Os programas especiais devem, quando possível, utilizar as notas do 
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) como etapa única ou como uma das etapas 
de seleção. 

Art. 3º Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias para que a Pró-Reitoria de 
Ensino de Graduação encaminhe ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(CONEP) proposta de normas complementares visando a regulamentar os processos 
seletivos da UFSJ. 

Parágrafo único. O CONEP deve regulamentar a extinção gradativa do 
Programa de Acesso Seriado (PAS), garantindo a aplicação das avaliações enquanto 
houver candidatos com direitos criados pelas normas em vigor.  

 
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as Resoluções/CONSU nº 018, de 22 de agosto de 
2005; nº 022, de 22 de junho de 2009; nº 023, de 22 de junho de 2009; e nº 050, de 8 de 
agosto de 2011. 

 
 
 
 

São João del-Rei, 11 de março de 2013. 
 
 
 
 
 

Profª VALÉRIA HELOISA KEMP 
Presidente do Conselho Universitário 

 

Publicada nos quadros da UFSJ em 13/03/2013.



Relatório de Autoavaliação Institucional 2014 – UFSJ 

Comissão Própria de Avaliação – CPA UFSJ 2014/2016 
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CONEP – UFSJ
Parecer No 053/2013 

Referendada em 31/07/2013

 
 

RESOLUÇÃO No 018, de 29 de abril de 2013.
 

Regulamenta os Processos Seletivos da 
UFSJ e dá outras providências. 

A PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E 
EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ, no uso 
de suas atribuições e na forma do que dispõem o art. 24, incisos II, III, VII e XII; o art. 
15, incisos I e V; e o art. 55 do Estatuto aprovado pela Portaria/MEC no 2.684, de 25 de 
setembro de 2003 – DOU de 26 de setembro de 2003, e considerando: 

- o MEMO Nº 020/2013/UFSJ/PROEN/COPEVE;

- o que consta no Processo nº 23122001197/2013-47; -  

- que a próxima reunião ordinária do CONEP está agendada para o dia 29
de maio de 2013. 

RESOLVE AD REFERENDUM DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA 
E EXTENSÃO:

Art. 1o Regulamentar os processos seletivos de admissão aos cursos de 
graduação da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). 

Art. 2º A UFSJ oferece 50% (cinquenta por cento) de suas vagas para 
estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas, 
conforme legislação vigente. 

Parágrafo único. O candidato a qualquer um dos cursos de graduação 
ofertados pela UFSJ deve inscrever-se e submeter-se às provas do Exame Nacional do 
Ensino Médio (ENEM), exceto para vagas oferecidas em programas especiais. 

Seção I
Do Sistema de Seleção Unificada

Art. 3º As vagas regulares dos cursos de graduação da UFSJ serão 
oferecidas no Sistema de Seleção Unificada (SISU) regido por legislação nacional 
própria.

§ 1º Entende-se por vagas regulares aquelas determinadas pelo Projeto 
Pedagógico de Curso para cada entrada de novos discentes.

§ 2º Os cursos oferecidos na modalidade Educação a Distância e os
cursos que necessitem de aplicação de provas de habilidades específicas e programas 
especiais terão as vagas ofertadas via Processo Seletivo Simplificado. 
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CONEP – UFSJ
Parecer No 053/2013 

Referendada em 31/07/2013

Art. 4º Não havendo a realização das provas do ENEM no ano corrente, a 
seleção de candidatos para provimento das vagas regulares em cursos de graduação 
oferecidos pela UFSJ pode ser realizada por meio de Processo Seletivo Simplificado, 
com avaliação própria, em fase única constituída por:

I – uma Prova de Conhecimentos Gerais, composta por 50 questões de 
múltipla escolha, abrangendo todos os componentes curriculares ministrados na 
Educação Básica, tendo peso 1 na apuração da nota geral; 

II – uma Prova de Conhecimentos Específicos, composta por, no máximo, 
4 (quatro) componentes curriculares constantes do núcleo comum da Educação 
Básica, sendo 12 (doze) questões de múltipla escolha para cada componente 
curricular, tendo peso 3 na apuração da nota geral; e 

III – uma Prova de Redação, tendo peso 1 na apuração da nota geral.

Art. 5º Para o SISU, as notas mínimas são: 

I – 250 (duzentos e cinquenta) pontos em cada uma das provas objetivas 
do ENEM; 

II – 250 (duzentos e cinquenta) pontos na prova de redação do ENEM.

Parágrafo único. São atribuídos pesos diferenciados às provas objetivas 
do ENEM para o SISU, estabelecidos em edital próprio. 

Seção II
Do Processo Seletivo Simplificado 

Art. 6º Para os cursos de graduação que exigem Provas de Habilidades 
Especificas e os cursos de graduação oferecidos na modalidade Educação a Distância, 
o candidato deve se inscrever em um sistema próprio da UFSJ, informando o número 
de inscrição do ENEM válido para o Processo Seletivo, conforme estabelecido em 
edital. 

Parágrafo único. Para o Processo Seletivo Simplificado, os candidatos 
podem utilizar as notas obtidas nas edições dos três últimos anos do ENEM. 

Art. 7º Para o Processo Seletivo Simplificado, as notas mínimas são:

I – 250 (duzentos e cinquenta) pontos em cada uma das provas objetivas 
do ENEM; 

II – 250 (duzentos e cinquenta) pontos na prova de redação do ENEM;
III – 60% (sessenta por cento) dos pontos na Prova Prática de 

Instrumento ou Canto, para o curso de graduação em Música, habilitações em 
Instrumento ou Canto; 

IV – 30% (trinta por cento) dos pontos na Prática de Instrumento ou 
Canto, para o curso de graduação em Música, habilitação Educação Musical; 

V – 15 pontos, em 45 possíveis, na Prova Prática de Percepção Musical, 
com aplicação de testes de ditado e solfejo, para as habilitações do curso de 
graduação em Música;

VI – 50% (cinquenta por cento) dos pontos na prova de Habilidades 
Específicas para os cursos de graduação em Artes Aplicadas e Teatro. 
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CONEP – UFSJ
Parecer No 053/2013 

Referendada em 31/07/2013

§ 1º A lista de candidatos aprovados em cada curso/turno/polo/vagas 
reservadas é composta pelos candidatos não eliminados, conforme incisos I a VI deste 
artigo, respeitando-se a ordem decrescente de pontos do Resultado Final.

§ 2º A lista de candidatos classificados em primeira chamada para as 
vagas do Processo Seletivo Simplificado é composta pelos candidatos melhor 
classificados da lista de candidatos aprovados, respeitando-se a ordem decrescente de 
pontos do Resultado Final até o limite das vagas oferecidas em cada 
curso/turno/polo/vagas reservadas. 

Art. 8º Outras formas de Processo Seletivo Simplificado podem ser 
utilizadas, devendo o edital ser submetido e aprovado pelo CONEP. 

Seção III
Das Disposições Transitórias

Art. 9º É competência da Comissão Permanente de Vestibular (COPEVE) 
regulamentar:

I – as inscrições para processos seletivos, quando for o caso;
II – a divulgação, produção e criação dos processos seletivos da UFSJ; 
III – a aplicação das provas, quando for o caso; 
IV – os conteúdos programáticos das provas, quando for o caso; 
V – as disciplinas específicas, para cada curso, que compõem a prova de 

conhecimentos específicos, quando for o caso;
VI – a apuração de resultado, quando for o caso;
VII – a eliminação de candidatos, quando for o caso;
VIII – a classificação de candidatos;
IX – os critérios de desempate; 
X – as línguas estrangeiras que constam dos processos seletivos que não 

utilizarem as notas do ENEM;
XI – o calendário de atividades;
XII – as formas de solucionar os casos omissos. 

Parágrafo único. A COPEVE, sempre que necessário, emite editais 
complementares que, para todos os efeitos, incorporaram-se ao edital original. 

Art. 10. A COPEVE está autorizada a fazer compensação entre cursos e 
arredondamentos nos números de vagas de modo a operacionalizar os processos 
seletivos e as reservas de vagas estabelecidas pela legislação vigente. 

Art. 11. Quando necessária, a aplicação de provas em cidades que não 
possuem campi da UFSJ é decidida pela COPEVE e consta do respectivo edital para o 
processo seletivo.

Art. 12. O número de vagas, os prazos, a documentação necessária e 
outras condições para a realização dos processos seletivos da UFSJ, bem como 
prazos, documentos e outras condições para a matrícula dos discentes aprovados no 
processo seletivo são definidas em edital próprio, divulgado pela COPEVE. 
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CONEP – UFSJ
Parecer No 053/2013 

Referendada em 31/07/2013

Art. 13. O Programa de Acesso Seriado (PAS) é um processo seletivo 
realizado em 3 (três) módulos consecutivos, sendo: 

I – Módulo I: Prova de Conhecimentos Gerais, constituída por 50 
questões de múltipla escolha de cada uma das 10 (dez) disciplinas do núcleo comum 
do Primeiro Ano do Ensino Médio, nas seguintes quantidades: 8 (oito) questões de 
Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, 4 (quatro) questões de Língua Estrangeira, 2 
(duas) questões de Filosofia, 5 (cinco) questões de Geografia, 5 (cinco) questões de 
História, 6 (seis) questões de Biologia, 6 (seis) questões de Física, 6 (seis) questões de 
Química e 8 (oito) questões de Matemática;

II – Módulo II: Prova de Conhecimentos Gerais, constituída por 50 
questões de múltipla escolha de cada uma das 10 (dez) disciplinas do núcleo comum 
do Segundo Ano do Ensino Médio, nas seguintes quantidades: 8 (oito) questões de 
Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, 4 (quatro) questões de Língua Estrangeira, 2 
(duas) questões de Filosofia, 5 (cinco) questões de Geografia, 5 (cinco) questões de 
História, 6 (seis) questões de Biologia, 6 (seis) questões de Física, 6 (seis) questões de 
Química e 8 (oito) questões de Matemática;

III – Módulo III: Provas do ENEM e Prova de Habilidades Específicas para 
os cursos que estabelecerem esta exigência para a seleção de seus alunos.

§ 1º A nota final do Módulo III é obtida aplicando-se os pesos 
diferenciados às provas objetivas do ENEM, estabelecidos em edital próprio; caso a 
prova do ENEM seja cancelada ou não seja aplicada no ano corrente ao Processo 
Seletivo da UFSJ, a seleção de candidatos para o provimento das vagas oferecidas 
poderão seguir o que estabelece o artigo 4º desta Resolução, com os pesos de 25% 
(vinte e cinco por cento) para a Prova de Conhecimentos Gerais, 25% (vinte e cinco por 
cento) para a Prova de Redação e 50% (cinquenta por cento) para a Prova de 
Conhecimentos Específicos.

§ 2º Para fins de apuração do Resultado Final, são aplicados os seguintes 
pesos:

a) Modulo I – 30% (trinta por cento);
b) Modulo II – 30% (trinta por cento); e 
c) Modulo III – 40% (quarenta por cento). 

§ 3º É eliminado do Programa de Acesso Seriado o candidato que:

a) obtém menos de 250 (duzentos e cinquenta) pontos em cada uma das 
provas de áreas do ENEM no Módulo III;

b) obtém menos de 250 (duzentos e cinquenta) pontos na prova de 
redação do ENEM no Módulo III; 

c) obtém menos de 60% (sessenta por cento) dos pontos na Prática de 
Instrumento ou Canto, para o curso de Música, habilitação em 
Instrumento ou Canto 

d) obtém menos de 30% (trinta por cento) dos pontos na Prática de 
Instrumento ou Canto, para o curso de Música, habilitação Educação 
Musical; 

e) obtém menos de 15 (quinze) pontos, em 45 possíveis, na Prova 
Prática de Percepção Musical, com aplicação de testes de ditado e 
solfejo, para as habilitações do curso de graduação em Música;
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f) obtém menos de 50% (cinquenta por cento) dos pontos na prova de 
Habilidades Específicas para os cursos de Artes Aplicadas e Teatro.

§ 4º A lista de candidatos aprovados em cada curso/turno/polo/vagas 
reservadas é composta pelos candidatos do Módulo III não eliminados, de acordo com 
o descrito no § 3º deste artigo, respeitando-se a ordem decrescente de pontos do 
Resultado Final.

§ 5º A lista de candidatos do Módulo III classificados em primeira 
chamada para as vagas do PAS é composta pelos candidatos melhor classificados da 
lista de candidatos aprovados, respeitando-se a ordem decrescente de pontos do 
Resultado Final até o limite das vagas oferecidas em cada curso/turno/polo/vagas 
reservadas. 

Art. 14. O Programa de Acesso Seriado (PAS) é um processo seletivo em 
vias de extinção, devendo ser aplicado, apenas para os candidatos que já estão 
participando das edições anteriores, nos seguintes semestres:

I – 1º semestre de 2013: módulos I e II;
II – 2º semestre de 2013 e 1º semestre de 2014: módulos II e III;
III – 2º semestre de 2014 e 1º semestre de 2015: módulo III. 

Parágrafo único. As vagas disponibilizadas para o PAS devem ser 
gradativamente repassadas à disponibilidade do SISU ou do Processo Seletivo 
Simplificado, conforme o caso.

Art. 15. Dar nova redação ao caput do art. 13 da Resolução/CONEP nº 
004, de 29 de fevereiro de 2012, que regulamenta os processos seletivos para ingresso 
de discentes por transferência e como portadores de diploma de curso superior:

“Art. 13. Para participar do Protap, coordenado pela COPEVE, o 
candidato deve se inscrever em um sistema próprio da UFSJ, informando o número de 
inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) válido para o Processo 
Seletivo, conforme estabelecido em edital.”

Art. 16. Incluir um parágrafo único ao art. 13 da Resolução/CONEP nº 
004, de 29 de fevereiro de 2012, com a seguinte redação:

“Parágrafo único. Para o Processo Seletivo Simplificado, os candidatos 
podem utilizar as notas obtidas nas edições dos três últimos anos do ENEM.”  

Art. 17. Incluir um art. 13-A na Resolução/CONEP nº 004, de 29 de 
fevereiro de 2012, com a seguinte redação: 

“Art. 13-A. Para o Protap, as notas mínimas são:

I – 250 (duzentos e cinquenta) pontos em cada uma das provas objetivas 
do ENEM; 

II – 250 (duzentos e cinquenta) pontos na prova de redação do ENEM;



6

CONEP – UFSJ
Parecer No 053/2013 

Referendada em 31/07/2013

III – 60% (sessenta por cento) dos pontos na Prova Prática de 
Instrumento ou Canto, para o curso de graduação em Música, habilitações em 
Instrumento ou Canto; 

IV – 30% (trinta por cento) dos pontos na Prática de Instrumento ou 
Canto, para o curso de graduação em Música, habilitação Educação Musical; 

V –  15 pontos, em 45 possíveis, na Prova Prática de Percepção Musical, 
com aplicação de testes de ditado e solfejo, para as habilitações do curso de 
graduação em Música;

VI – 50% (cinquenta por cento) dos pontos na prova de Habilidades 
Específicas para os cursos de graduação em Artes Aplicadas e Teatro. 

§ 1º A lista de candidatos aprovados em cada curso/turno/polo é 
composta pelos candidatos não eliminados, conforme incisos I a VI deste artigo, 
respeitando-se a ordem decrescente de pontos do Resultado Final.

§ 2º A lista de candidatos classificados em primeira chamada para as 
vagas do Protap é composta pelos candidatos melhor classificados da lista de 
candidatos aprovados, respeitando-se a ordem decrescente de pontos do Resultado 
Final até o limite das vagas oferecidas em cada curso/turno/polo.” 

Art. 18. Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Ensino de 
Graduação (PROEN) mediante proposta da COPEVE.

Art. 19. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 20. Revogam-se as Resoluções CONEP nº 014, de 5 de maio de 
2011; nº 031, de 06 de julho de 2011; e nº 016, 29 de março de 2012, bem como os 
artigos 14, 18, 19 e o parágrafo 2º do artigo 20 da Resolução CONEP nº 004, de 29 de 
fevereiro de 2012.

 
 
 
 

São João del-Rei, 29 de abril de 2013.
 
 
 
 
 

Profª VALÉRIA HELOISA KEMP 
Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

Publicada nos quadros da UFSJ em 29/04/2013.
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RESOLUÇÃO No 022, de 31 de julho de 2013.

Regulamenta a duração da hora-aula nos 
Cursos de Graduação e estabelece o horário 
institucional da UFSJ. 

A PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E 
EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ, no uso 
de suas atribuições, e na forma do que dispõem o art. 24, incisos II, III, VII e XII; e o art. 
55 do Estatuto aprovado pela Portaria/MEC no 2.684, de 25 de setembro de 2003 –
DOU de 26 de setembro de 2003, e considerando o Parecer no 046, de 31/07/2013, 
deste mesmo Conselho;

RESOLVE:

Art. 1º Fixar o tempo de duração da hora-aula dos Cursos de Graduação 
da UFSJ em 55 minutos.

Art. 2º Os horários de aula dos Cursos de Graduação da UFSJ são:

I – Período da manhã:
a) primeiro horário – de 07h05 às 08h; 
b) segundo horário – de 08h às 08h55;
c) terceiro horário – de 08h55 às 09h50;
d) quarto horário – de 10h00 às 10h55; 
e) quinto horário – de 10h55 às 11h50;
f) sexto horário – de 11h50 às 12h45. 

II – Período da tarde:
a) primeiro horário – de 13h15 às 14h10;
b) segundo horário – de 14h10 às 15h05; 
c) terceiro horário – de 15h15 às 16h10;
d) quarto horário – de 16h10 às 17h05; 
e) quinto horário – de 17h05 às 18h;
f) sexto horário – de 18h às 18h55. 

III – Período da noite: 
a) primeiro horário – de 19h às 19h55; 
b) segundo horário – de 19h55 às 20h50; 
c) terceiro horário – de 21h às 21h55; 
d) quarto horário – de 21h55 às 22h50. 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor no início do segundo semestre 
letivo de 2013.
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Art. 4º Revoga-se a Resolução/CONEP no 023, de 13 de dezembro de 
2006. 

 
 
 
 

São João del-Rei, 31 de julho de 2013.
 
 
 
 
 

Profª VALÉRIA HELOISA KEMP 
Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

Publicada nos quadros da UFSJ em 31/07/2013.
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6.4.1.6 – Resolução Nº 027, de 11 de setembro de 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1

CONEP – UFSJ 
Parecer No 063/2013

Aprovado em 11/09/2013

 
 

RESOLUÇÃO No 027, de 11 de setembro de 2013. 

Estabelece definições, princípios, graus 
acadêmicos, critérios e padrões para organização 
dos Projetos Pedagógicos de Cursos de 
Graduação da UFSJ. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO EM 
EXERCÍCIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ, no uso de suas 
atribuições e na forma do que dispõem o art. 24, incisos II, III, VII e XII; o art. 15, inciso V; e o 
art. 55 do Estatuto aprovado pela Portaria/MEC no 2.684, de 25 de setembro de 2003 – DOU 
de 26 de setembro de 2003, e considerando o Parecer no 063, de 11/09/2013, deste mesmo 
Conselho; 

RESOLVE:

Art. 1º Os cursos de graduação na UFSJ compreendem os seguintes graus 
acadêmicos:

I – Bacharelado (BAC): destina-se à formação dos profissionais em carreiras, 
regulamentadas ou não, e em campos do saber, conferindo o grau acadêmico de Bacharel;

II – Licenciatura (LIC): destina-se à formação de professores para atuar na 
educação básica, conferindo o grau acadêmico de Licenciado. 

§ 1º Todos os cursos da UFSJ seguem as Diretrizes Curriculares Nacionais 
(DCN), quando existirem, e demais normas e legislação vigentes, e devem ter um Projeto 
Pedagógico de Curso (PPC) aprovado previamente pelo CONEP.

§ 2º Um curso de graduação pode oferecer uma ou mais Linhas de Formação 
Específica (Ênfases), entendidas como subestruturas que se constituem como alternativas de 
formação.

Art. 2º De acordo com a legislação e as normas vigentes, o oferecimento de um 
curso de graduação na UFSJ se dá: 

 
I – na modalidade Educação Presencial (EDP), em turno:

a) Matutino, com a maior parte da carga horária oferecida até as 12 horas, 
todos os dias da semana;

b) Vespertino, com a maior parte da carga horária oferecida entre 12 e 18 
horas, todos os dias da semana;

c) Noturno, com a maior parte da carga horária oferecida após as 18 horas, 
todos os dias da semana;

d) Integral, com a carga horária oferecida inteira ou parcialmente em mais de 
um turno (manhã e tarde, manhã e noite ou tarde e noite). 

II – na modalidade Educação a Distância (EAD), em Ambiente Virtual de 
Aprendizagem.
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§ 1º Os cursos de graduação devem ser estruturados em semestres, com 
duração de 18 (dezoito) semanas letivas.

§ 2º Excepcionalmente, quando as especificidades do curso assim o exigirem, 
por motivos a serem explicitados e justificados no PPC e a critério do CONEP, poderão ser 
aprovados cursos de graduação estruturados em semestres de duração superior a 18 semanas 
letivas, desde que essa duração não ultrapasse 20 (vinte) semanas letivas.

Art. 3º O curso de graduação é constituído por unidades curriculares, nas quais 
se desenvolvem os conteúdos, competências e habilidades ao longo do curso e que exigem 
frequência e avaliação do rendimento escolar conforme a legislação e as normas vigentes. 

§ 1º As unidades curriculares compreendem: 

I – quanto à tipologia:

a) Disciplinas: atividades sistematizadas para conhecimento e fixação dos 
conteúdos curriculares, realizadas sob a responsabilidade de um ou mais 
docentes, de caráter teórico, prático ou teórico e prático; 

b) Atividades Complementares: experiências e vivências acadêmicas, 
científicas e/ou socioculturais, que podem ser oferecidas pela UFSJ ou por 
outras instituições, escolhidas e realizadas pelos discentes com a finalidade 
de ampliar as possibilidades de aprendizagem teórica e prática, tais como 
pesquisa, extensão, oficinas, cursos, seminários, monitorias, estágios, 
exposições, produções técnicas e artísticas, participação em eventos, 
trabalhos de campo, laboratórios integrados e aproveitamento de estudos 
extracurriculares;

c) Estágios: observadas as normas vigentes e a política institucional de estágio, 
abrangem experiências em instituições, empresas ou outras entidades com 
realização de atividades pertinentes ao objetivo do curso;

d) Trabalhos Acadêmicos: trabalhos exigidos dos discentes ao longo de sua 
formação, podendo corresponder a aprofundamento ou diversificação de 
aspectos mobilizados no curso, sendo intermediários ou constituindo 
Monografia, Trabalho Final, Trabalho de Conclusão de Curso ou similar.

II – Quanto à natureza: 

a) Obrigatórias: unidades curriculares indispensáveis à integralização do curso, 
cujos conteúdos são essenciais à formação pretendida; 

b) Optativas: unidades curriculares complementares constantes da matriz 
curricular do curso, cujos conteúdos configuram-se em estreita relação com 
a formação pretendida, mas não são, individualmente, indispensáveis à 
integralização do curso;

c) Eletivas: unidades curriculares oferecidas por qualquer curso de graduação 
ou pós-graduação, cujos conteúdos programáticos podem ou não guardar 
relação direta com a formação pretendida. 

III – Quanto ao oferecimento:

a) Normais: unidades curriculares oferecidas nos prazos determinados pelo 
Calendário Escolar, desenvolvidas ao longo de todo o semestre letivo;

b) Estendidas: unidades curriculares do tipo Estágio, Atividades 
Complementares ou Trabalhos Acadêmicos, que podem ser oferecidas em 
prazos diferentes daqueles determinados pelo Calendário Escolar e que 
podem ter duração maior que a do semestre letivo;
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c) Concentradas: unidades curriculares oferecidas nos prazos determinados 
pelo Calendário Escolar, desenvolvidas dentro do semestre letivo, mas em 
período menor que este, não podendo ser oferecidas no 1º semestre do 
curso;

d) Extemporâneas: unidades curriculares oferecidas pelo Colegiado de Curso a 
qualquer momento, desenvolvidas em prazo determinado por edital;

e) Em bloco: unidades curriculares oferecidas nos prazos determinados pelo 
Calendário Escolar, agrupadas de acordo com seus conteúdos, devendo o 
discente cursar não uma unidade específica, mas uma determinada carga 
horária dentro do bloco, conforme definido no PPC; 

f) Em Regime de Recuperação (RER): disciplinas oferecidas para discentes 
que já tenham cursado sem aproveitamento por nota a mesma disciplina ou 
equivalente direta, sendo o procedimento regulado por normatização 
específica.

§ 2º As unidades curriculares podem ser agrupadas em eixos, módulos ou ciclos, 
com denominações específicas, a partir da função no currículo, da vinculação a um dado 
campo do saber e/ou do compartilhamento de características específicas.

§ 3º As unidades curriculares concentradas devem ser combinadas de forma que 
a dedicação semestral discente alcance 18 (dezoito) semanas letivas. 

§ 4º A carga horária em horas-aula (CHA) das disciplinas deve ser definida em 
módulos múltiplos inteiros de 18 horas-aula. 

§ 5º A oferta de disciplinas optativas deve ser suficiente para assegurar a 
viabilidade de conclusão do curso no prazo padrão de integralização.

§ 6º Define-se como pré-requisito de uma unidade curricular qualquer condição 
preestabelecida, que se relacione às unidades curriculares já cursadas pelo discente e que 
seja indispensável para a primeira, podendo ser aprovação em unidades curriculares, carga 
horária mínima já integralizada, aproveitamento mínimo em unidades curriculares, carga 
horária cumprida em um bloco de unidades curriculares ou quaisquer outras condições que se 
relacionem à matriz curricular do curso.

§ 7º Define-se correquisito de uma unidade curricular qualquer condição 
preestabelecida que tenha sido ou que possa ser cumprida concomitantemente a esta, 
podendo ser outras unidades curriculares, carga horária integralizada ou quaisquer outras 
condições que se relacionem à matriz curricular do curso. 

Art. 4º O curso de graduação é organizado em um dos seguintes regimes 
curriculares: 

I – Progressão Linear: os discentes integralizam a formação acadêmica em um 
único percurso curricular até a obtenção do diploma; 

II – Progressão em Ciclos: o primeiro ciclo é constituído necessariamente por 
uma formação geral na área de conhecimento proposta pelo curso; e o segundo ciclo 
compreende o conjunto de componentes curriculares específicos, profissionalizantes, 
organizados, de modo a completar a formação de acordo com a legislação vigente. 

Parágrafo único. O discente de curso em regime curricular de Progressão em 
Ciclos é titulado ao final do primeiro e ao final do segundo ciclo, de acordo com a legislação e 
as normas vigentes. 
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Art. 5º O PPC do Curso deve demonstrar claramente como o conjunto de 
atividades previstas garantirá o perfil desejado de seu egresso e o desenvolvimento dos 
conteúdos, competências e habilidades esperadas, atendendo aos seguintes princípios: 

I – Articulação: busca do diálogo multi e interdisciplinar entre os diversos campos 
do saber, ensejando a articulação direta com a pós-graduação e a superação da visão 
fragmentada do conhecimento; 

II – Atualização: abertura de concepção para acolher ajustes programáticos 
periódicos que incorporem avanços do conhecimento, inovações técnicas e redefinições no 
campo profissional; 

III – Autonomia: favorecimento da competência dos sujeitos para o aprendizado 
ativo e para a permanente reflexão sobre teorias, práticas e técnicas do campo de formação;

IV – Diversificação Metodológica: possibilidade de utilização de tecnologias de 
informação e comunicação; de oferecimento de unidades curriculares e atividades a distância 
em cursos presenciais, respeitadas as normas e a legislação vigentes; e de realização de 
visitas técnicas e atividades de campo, dentre outras;

V – Formação humanizada: concepção curricular que propicia a formação 
humanística e ética, considerando as decorrências socioculturais, políticas, ambientais e 
econômicas associadas ao exercício profissional; 

VI – Flexibilidade: busca da diminuição da rigidez curricular, evitando-se, o mais 
possível, pré-requisitos e correquisitos, e permitindo aos discentes escolherem parte do seu 
percurso formativo. 

Art. 6º O PPC deve conter, conforme detalhamento apresentado no Anexo I 
desta Resolução, normas e legislação vigentes: Apresentação/Histórico do curso; Base legal; 
Objetivos; Perfil do curso; Competências e habilidades; Perfil do egresso; Forma de 
oferecimento (grau acadêmico, modalidade, regime curricular, turno, periodicidade, número de 
vagas, carga horária total, prazos padrão, mínimo e máximo de integralização, equivalência de 
hora-aula); Forma de acesso; Atividades do curso; Matriz curricular; Estrutura curricular; 
Representação gráfica de um perfil de formação (fluxograma curricular); Ementário (conforme 
modelo no Anexo II); Descrição de Estágio Curricular e de Trabalhos Acadêmicos; Recursos 
humanos; Infraestrutura; Forma de gestão do PPC; Sistema de avaliação do PPC; Sistema de 
avaliação do processo de ensino e aprendizagem; Ato autorizativo anterior ou ato de criação; e 
Formulário de cadastro para a DICON (Anexo III).

§ 1º Posteriormente à aprovação inicial do PPC, o número de vagas de cursos 
da sede pode ser alterado mediante solicitação do Colegiado de curso ao CONEP, enquanto 
que, para os cursos fora de sede, a alteração no número de vagas ocorre por aditamento, uma 
vez que não são oferecidos em regime de autonomia. 

§ 2º O preenchimento das vagas oferecidas pelos cursos de graduação da UFSJ 
é feito observando-se as normas e a legislação vigentes. 

§ 3º A carga horária total e os prazos padrão e máximo para integralização 
curricular de cada curso devem observar as seguintes condições: 

I – a carga horária total para cada grau acadêmico previsto no artigo 1º deve 
respeitar as DCNs para o curso ou outra legislação vigente, mas não deve exceder a 288 
(duzentas e oito) horas-aula do valor mínimo definido pela legislação; 

II – o prazo padrão para integralização curricular, definido como o período no 
qual a matriz curricular do curso está distribuída, deve respeitar o limite mínimo para 
integralização em anos definido na legislação vigente;

III – o prazo máximo para integralização curricular não deve exceder em mais de 
50% (cinquenta por cento) do prazo padrão do curso;

IV – na ausência de DCNs com aprovação final pela Câmara de Educação 
Superior do CNE, devem ser indicados, no PPC, pareceres e diretrizes curriculares, mesmo 
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sem aprovação final, ou DCNs de cursos afins, que possam ser usados como base para o 
estabelecimento da carga horária total e do prazo padrão para integralização curricular do 
curso. 

Art. 7º O processo de encaminhamento do PPC ao CONEP para aprovação 
inicial deve ser instruído com:

I – anuências de todas as unidades acadêmicas envolvidas no curso, 
referendadas por seus respectivos órgãos colegiados e/ou pela Reitoria, quanto ao 
atendimento de demanda de professores para o suprimento dos encargos didáticos, constando 
o nome das respectivas unidades curriculares;

II – anuências de todas as unidades acadêmicas envolvidas no curso, 
referendadas por seus respectivos órgãos colegiados e/ou pela Reitoria, quanto à 
disponibilidade de uso de infraestrutura física para o desenvolvimento do PPC, incluindo salas 
de aula, laboratórios de ensino, mobiliário e equipamentos; 

III – parecer da Reitoria, manifestando-se sobre a demanda de construção e 
reforma de espaços físicos, aquisição de equipamentos e mobiliários e disponibilidade de 
função de coordenador de curso (FCC), caso se aplique;

IV – parecer da PROEN quanto à adequação das práticas pedagógicas definidas 
no PPC aos objetivos pedagógicos da Instituição e atendimento à legislação e às normas 
vigentes;

V – parecer da DICON quanto à adequação do PPC aos procedimentos de 
controle acadêmico da Instituição (somente o Anexo III);

VI – pareceres e diretrizes curriculares, mesmo sem aprovação final, assim 
como a legislação dos órgãos oficiais de controle e fiscalização do exercício da profissão ou 
outros documentos de interesse na instrução do processo. 

Art. 8º Após a aprovação inicial do PPC pelo CONEP, compete aos Colegiados 
de Curso decidir sobre todas as questões relativas ao PPC, respeitadas as normas e a 
legislação vigentes.

§ 1º Quaisquer modificações no PPC, como atualização ou reformulação, devem 
ser aprovadas pelo Colegiado de Curso em primeira instância.

§ 2º O Colegiado de Curso pode delegar competência a uma Comissão, 
formalmente designada por ele, para revisão do PPC, cujo resultado deve ser submetido ao 
Núcleo Docente Estruturante (NDE).

§ 3º As alterações aprovadas pelo Colegiado do Curso devem ser comunicadas 
à DICON e devem ser anexadas ao PPC original, o qual deve ficar arquivado na 
Coordenadoria do Curso.

Art. 9º Quaisquer alterações no PPC já aprovadas pelo Colegiado de Curso 
necessitam de posterior aprovação pelo CONEP, exceto: 

I – alterações em ementas, pré-requisitos, correquisitos, objetivos e bibliografias 
de unidades curriculares;

II – criação ou extinção de unidades curriculares optativas ou dentro de um 
bloco. 

§ 1º Alterações que modificarem a distribuição dos encargos didáticos previstos 
no PPC devem ter anuência de cada unidade acadêmica provedora de docentes e/ou de 
infraestrutura física envolvida nas alterações quanto às novas condições de oferta, referendada 
pelos seus respectivos órgãos colegiados.
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§ 2º Modificações na matriz curricular do curso devem ser acompanhadas de 
tabela de equivalências entre a antiga e a nova matriz.

§ 3º O novo PPC deve obrigatoriamente determinar como será a transição para 
o novo currículo dos discentes que já se encontram matriculados no currículo anterior, e esta 
deverá ocorrer em no máximo 3 (três) semestres letivos.

Art. 10. Fica estabelecido o prazo de 150 (cento e cinquenta) dias a partir da 
data de aprovação desta Resolução para que todos os cursos de graduação da UFSJ 
reformulem seus PPCs de forma a se adaptarem às normas nela estabelecidas. 

Art. 11. Os casos omissos são resolvidos pelo CONEP. 

Art. 12. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 13. Revogam-se as Resoluções/CONEP nº 029, de 15 de setembro de 2010; 
nº 043, de 10 de outubro de 2011; e nº 023, de 31 de julho de 2013; e a Resolução/CONAC nº 
006, de 29 de outubro de 1997.  

 
 
 
 

São João del-Rei, 11 de setembro de 2013.
 
 
 
 
 

Profº SÉRGIO AUGUSTO ARAÚJO DA GAMA CERQUEIRA
Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, 

em exercício

Publicada nos quadros da UFSJ em 13/09/2013.
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ANEXO I – ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO PPC 
 

O Projeto Pedagógico de Curso (PPC) deve ser constituído das seguintes 
partes:

1) Apresentação/Histórico: descrever as finalidades e a estrutura do PPC, bem 
como o processo de construção da proposta. Em caso de reforma curricular, deve ser indicada 
a sua data de início, bem como o ato autorizativo ou ato de criação do curso. As cópias desses 
atos devem ser anexadas. Apresentar de forma sucinta o histórico do curso proposto no PPC, 
na Instituição e no país. 

2) Base legal – citar o(s) parecer(es) e a(s) resolução(ões) do Conselho 
Nacional de Educação que aprovou(aram) as diretrizes curriculares do curso, mencionando 
número(s) e data(s) de aprovação. Caso as diretrizes curriculares ainda não tenham sido 
aprovadas pelo CNE, em última instância, tomá-las, mesmo assim, como referência e 
mencionar no texto essa condição.

3) Objetivos – descrever os objetivos do curso apresentando coerência com os 
aspectos: perfil profissional do egresso, estrutura curricular e contexto educacional. 

4) Perfil do Curso – descrever as demandas efetivas de natureza econômica e 
social da região do curso que justificam a oferta do curso, relacionando-as com a política 
institucional de ensino da UFSJ.  

5) Competências e Habilidades – as DCNs trazem listas de competências e 
habilidades, as quais devem ser analisadas pela comissão, incluindo-se outras ou excluindo-se 
as que não se aplicam ao caso.

6) Perfil do Egresso – descrever as competências propostas para o profissional 
formado no curso, baseando-se no item objetivos. Este item deve se iniciar assim: “O [...] é um 
profissional capaz de [...]”. 

7) Oferecimento 

7.1) Grau Acadêmico – Bacharelado ou Licenciatura. 

7.2) Modalidade – Educação Presencial (EDP) ou Educação a Distância (EAD).

7.3) Titulação – mencionar o título a ser conferido ao egresso por meio do 
diploma. O título reflete os graus acadêmicos oferecidos pelo curso. Essa titulação deve ter 
como base as DCNs, podendo ser licenciado em..., bacharel em.... Ressaltamos que os cursos 
em regime de progressão em ciclos podem ter duas titulações: ao final do primeiro e ao final do 
segundo ciclo.

7.4) Linhas de Formação Específica (Ênfases) – informar se o curso prevê 
alguma linha de formação específica. Em todos os itens do projeto que implicarem uma 
distinção entre os percursos, especificar essas diferenças, com base nas DCNs. Deve-se 
lembrar que as ênfases não fazem parte do nome do curso e são registradas somente nos 
históricos escolares.

7.5) Regime Curricular – informar se o curso é organizado em progressão 
linear ou em ciclos, identificando-os. No caso de ciclos, informar também os prazos para o 1º 
ciclo. 
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7.6) Turno – informar o(s) turno(s) de oferecimento, considerando o disposto no 
artigo 2º desta Resolução.  

7.7) Periodicidade – informar o sistema de ingresso é anual ou semestral. 

7.8) Número de Vagas Oferecidas pelo Curso – neste item, deve ser 
especificado o número total de vagas oferecidas no processo seletivo para o curso. No caso de 
ser semestral, mencionar o número de vagas oferecidas para o primeiro e segundo semestres. 
Se tiver mais de um turno, especificar o número de vagas por turno.

7.9) Carga Horária Total – Informar a carga horária total do curso, em horas, 
que deve ser definida de acordo com as normas e a legislação vigentes e levando-se em conta 
o parágrafo 3º do artigo 6º desta Resolução. 

7.10) Prazos de Integralização Padrão, Máximo e Mínimo – Informar os 
prazos de integralização, que devem ser definidos de acordo com as normas e a legislação 
vigentes e levando-se em conta o parágrafo 3º do artigo 6º desta Resolução.

7.11) Equivalência Hora-aula – especificar o tempo de duração da hora-aula 
(DHA) considerada para as disciplinas do curso, o qual deve seguir a regulamentação da 
UFSJ. 

8) Formas de Acesso – descrever as formas de acesso ao curso de acordo 
com as normas vigentes na UFSJ. 

9) Atividades do Curso – descrever as atividades complementares validadas 
para o curso. As atividades previstas devem estar regulamentadas/institucionalizadas
considerando carga horária, diversidade de atividades e formas de aproveitamento. 

10) Matriz Curricular – explicitar a organização curricular do curso, 
relacionando-a, na medida do possível, com o desenvolvimento das competências e 
habilidades previstas no PPC. Deixar clara a articulação entre as diferentes atividades do 
curso. Recomendações:

qualquer inovação ou especificidade na estrutura curricular ou em uma 
unidade curricular deve ser explicada com clareza.
Os conteúdos de Educação para as Relações Étnico-raciais e Educação 
Ambiental devem constar obrigatoriamente na matriz curricular do PPC 
de todos os cursos de graduação da UFSJ, conforme as normas e 
legislação vigentes.
Para os cursos de grau acadêmico Licenciatura, a disciplina de Língua 
Brasileira de Sinais (LIBRAS) deve constar como obrigatória nos PPCs e 
é recomendada a inclusão de conteúdos de Prevenção ao Uso de 
Drogas. Para os demais cursos, a disciplina Língua Brasileira de Sinais 
(LIBRAS) deve constar como optativa.
No caso de cursos com mais de um regime curricular, a possibilidade de 
transição e/ou integração entre regimes e os critérios de 
transição/integração devem ser definidos no PPC.
Maior flexibilidade do currículo pode ser obtida pela inclusão de unidades 
curriculares optativas do tipo “Tópicos Especiais em...”. 
Formas de flexibilização curricular, como Mobilidade Estudantil, 
Intercâmbio e Reconhecimento de habilidades, podem ser incluídas, 
conforme a legislação.
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11) Estrutura Curricular (currículo) – elaborar listas das unidades curriculares 
do curso, informando nome, período, carga horária, pré-requisito ou correquisito (se existirem), 
tipo, natureza e modo de oferecimento. Informar o caráter teórico, prático ou teórico e prático 
de cada uma e a unidade acadêmica que atenderá às solicitações do encargo didático. As 
unidades curriculares extemporâneas e em Regime de Recuperação não devem ser 
explicitadas no PPC. Em caso de disciplinas, informar carga horária em horas (CH) e em 
horas-aula (CHA). A carga horária da disciplina em horas (CH) é calculada pelo produto da 
carga horária em horas-aula (CHA) pelo tempo de duração da hora-aula (DHA), em minutos, 
dividido por 60, conforme a equação: 

CH = CHA x DHA / 60 

12) Representação Gráfica (fluxograma) – organizar graficamente o perfil de 
formação do curso em uma única página (por ênfase, se houver), com os semestres 
apresentados em colunas, contendo, em retângulos, nomes e carga horária das unidades 
curriculares. 

13) Ementário – informar, para cada unidade curricular, a ementa contendo uma 
descrição clara do objeto de estudo daquela unidade, objetivos, pré-requisitos e correquisitos 
(se houver), carga horária (em horas e em horas-aula, no caso de disciplinas), bibliografia 
básica e complementar e outras informações, conforme modelo constante no Anexo II.

14) Estágio Curricular e/ou Trabalhos Acadêmicos – descrever a 
regulamentação do trabalho de conclusão de curso e/ou da execução do estágio curricular e da 
relação destes com o perfil formativo proposto, se for o caso. Essas unidades curriculares 
devem estar regulamentadas considerando carga horária, previsão/existência de convênios, 
formas de apresentação, orientação, supervisão e coordenação. 

15) Recursos Humanos – mencionar a distribuição de encargos didáticos para 
atendimento ao novo PPC por unidades acadêmicas de alocação, segundo regulamentação 
pertinente. Essas informações devem ser confirmadas por declarações das unidades 
acadêmicas quanto à anuência e compromisso com a oferta das unidades curriculares sob sua 
responsabilidade, que devem constar nos anexos ao PPC. Na hipótese de se demandar a 
contratação de novos docentes, devem ser especificados as unidades curriculares a serem 
atendidas por estes e o perfil desejado para cada docente, bem como manifestação e 
compromisso das unidades acadêmicas onde esses serão alocados, segundo regulamentação 
pertinente. Mencionar também a necessidade de contratação de novos técnicos-administrativos 
em educação, especificando os cargos necessários. Em ambos os casos, anexar parecer da 
Reitoria, consultados os órgãos colegiados pertinentes. 

16) Infraestrutura – Relacionar a infraestrutura necessária para implantação ou 
desenvolvimento do projeto, incluindo salas de aula, condições de acessibilidade, laboratórios 
de ensino e equipamentos, indicando se estes já se encontram disponíveis, apresentando 
anuência das unidades acadêmicas responsáveis pela gestão destes ou se há necessidade de 
construção ou aquisição dos mesmos, anexando-se, nesse caso, parecer da Reitoria sobre sua 
viabilidade. 

17) Gestão do PPC – esclarecer a forma de implantação do novo PPC pelo 
Colegiado de Curso. Estabelecer como se dará a implantação do novo PPC, como será a 
adaptação curricular no caso de reformulação de PPC e quais as equivalências entre unidades 
curriculares do novo PPC e de versões anteriores deste, e entre unidades curriculares do curso 
com as de outros cursos da UFSJ.

18) Sistema de Avaliação do PPC – informar o processo de autoavaliação da 
qualidade do curso, segundo Lei 10.861 de 2004. Prever ações acadêmico-administrativas 
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decorrentes dos processos autoavaliativos e das avaliações externas (avaliação de curso, 
ENADE, CPC e outras) no âmbito do curso.

19) Sistema de Avaliação do Processo de Ensino-aprendizagem – descrever 
os procedimentos de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem, indicando as 
avaliações presenciais e a distância, desempenho mínimo e outros meios disponíveis com 
vistas à consecução dos objetivos traçados pelo PPC. 

20) Ato Autorizativo Anterior ou Ato de Criação (legislação referente ao 
curso) – anexar cópia do ato autorizativo ou ato de criação.

21) Formulário de Cadastro do Curso para a DICON (Anexo III) – preencher o 
formulário, atentando que, no caso de cursos com regime de progressão em ciclos, deve-se 
preencher um formulário para o primeiro ciclo e outro para o segundo. 
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ANEXO II – MODELO DE EMENTÁRIO

 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ
Instituída pela Lei no 10.425, de 19/04/2002 – D.O.U. DE 22/04/2002

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO – PROEN 
COORDENADORIA DE ------------------------------------------------- –

SIGLA 

CURSO:

Grau Acadêmico: Turno: Currículo:  

Unidade curricular: 

Natureza: Unidade Acadêmica: Período:

Carga Horária (em hora e em hora-aula)

Teórica: Prática: Total: 

Código CONTAC (a 
ser preenchido pela 
DICON)

Pré-requisito Correquisito 

EMENTA 

 
 
 

OBJETIVOS

 
 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 
 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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RESOLUÇÃO No 043, de 4 de dezembro de 2013. 

Regulamenta a abreviação da 
integralização dos Cursos de Graduação 
da UFSJ.

A PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E 
EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ, no uso 
de suas atribuições, e na forma do que dispõem o art. 24, incisos II, III, VII e XII; o art. 
15, inciso V; e o art. 55 do Estatuto aprovado pela Portaria/MEC no 2.684, de 25 de 
setembro de 2003 – DOU de 26 de setembro de 2003, e considerando: 

- o que dispõe o § 2º do art. 47 da Lei Nº 9.394 (LDB), de 20/12/1996; 

- o Parecer nº 082, de 04/12/2013, deste mesmo Conselho;

RESOLVE:

Art. 1º O discente matriculado na UFSJ, que tenha extraordinário 
aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos 
de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora especial, pode abreviar a 
duração de seu curso. 

§ 1º As provas e outros instrumentos de avaliação específicos, conforme 
o caput do presente artigo, compõem o Exame de Comprovação de Conhecimentos 
(ECC), que se caracteriza como procedimento acadêmico atípico. 

§ 2º O discente pode solicitar a aplicação de ECC somente uma vez ao 
longo de seu vínculo com a UFSJ, para uma disciplina ou para um conjunto de 
disciplinas. 

Art. 2º São requisitos para solicitar o ECC: 

a) ter cursado pelo menos 75% da carga horária de disciplinas 
obrigatórias e optativas prevista para integralização de seu curso;

b) ter Coeficiente de Rendimento (CR) igual ou superior a 90% do maior 
CR do curso em que estiver matriculado, calculado no momento da 
solicitação;

c) não ter sido reprovado na(s) disciplina(s) para o qual o ECC é 
requerido. 

Art. 3º A solicitação do ECC deve ser protocolada pelo discente 
interessado junto à Coordenadoria de Curso ao qual se encontra vinculado, instruída 
com: 
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I – requerimento do discente;
II – Histórico Escolar atualizado; 
III – comprovante do pagamento da taxa estabelecida pelo Conselho 

Diretor (CONDI) para cada disciplina solicitada;

Art. 4º Cabe ao Colegiado do Curso avaliar a solicitação do discente para 
prestar o ECC. 

Art. 5º Caso a solicitação seja deferida pelo Colegiado, cabe à 
Coordenadoria do Curso: 

I – abrir processo com a documentação apresentada;
II – constituir uma Banca Examinadora Especial para cada disciplina 

requerida, que terá a incumbência de preparar e aplicar o ECC; 
III – informar o discente requerente sobre a forma, os critérios, a data, o 

horário, as etapas de avaliação e o local de realização do ECC, com antecedência de 
no mínimo 8 (oito) dias da data do início; 

IV – informar o discente requerente o resultado do ECC no prazo máximo 
de 8 (oito) dias após a realização do exame;

V – no caso de aprovação, excluir o discente requerente das disciplinas 
em que estiver inscrito; 

VI – ao final do processo, encaminhar a documentação à Divisão de 
Acompanhamento e Controle Acadêmico da UFSJ (DICON) para os registros e 
arquivamento na pasta do discente.

Art. 6º A Banca Examinadora Especial é composta por 3 (três) docentes 
do curso da área de conhecimento da disciplina. 

§ 1º Na falta ou na impossibilidade de docentes da área de conhecimento 
da disciplina, poderão compor a banca docentes de áreas afins. 

§ 2º Em qualquer hipótese, pelo menos um dos membros da banca deve 
ter lecionado a disciplina nos dois últimos semestres letivos ou estar lecionando-a no 
semestre corrente.

Art. 7º Cabe à Banca Examinadora Especial: 

I – definir a forma, os critérios, a data, o horário, as etapas de avaliação e 
o local de realização do ECC e informá-los à Coordenadoria do Curso;

II – aplicar o ECC, para o qual cada avaliador deve atribuir, em cada 
etapa de avaliação, nota de 0 (zero) a 10 (dez), sendo o resultado final alcançado pelo 
discente a média aritmética das notas; 

III – informar o resultado à Coordenadoria do Curso no prazo máximo de 7 
(sete) dias após a realização do exame.

Art. 8º É considerado aprovado no exame o discente que obtiver 
pontuação maior ou igual a 6,0 (seis) pontos.  

Parágrafo único. Das decisões da Banca Examinadora Especial cabe 
recurso ao Colegiado de Curso, no prazo máximo de dois (2) dias úteis, contados da 
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data de divulgação do resultado do ECC pela Coordenadoria de Curso ao discente 
requerente. 

Art. 9º O processo de ECC deve ser concluído, com resultado final, no 
prazo máximo de 45 dias após a sua solicitação pelo discente.

Art. 10. O resultado do ECC deve ser registrado no Extrato e no Histórico 
Escolar do discente conforme a normatização vigente. 

Parágrafo único. O resultado obtido pelo discente no exame de 
comprovação de conhecimentos será computado para o cálculo do CR. 

Art. 11. É vedado o ECC para unidades curriculares do tipo Estágio, 
Atividades Complementares e Trabalhos Acadêmicos, que devem ser cumpridas 
conforme estabelecido no Projeto Pedagógico do Curso, legislação e normas vigentes.

Art. 12. Os casos omissos são deliberados pelo Colegiado de Curso.

Art. 13. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
 
 
 
 

São João del-Rei, 4 de dezembro de 2013.
 
 
 
 
 

Profª VALÉRIA HELOISA KEMP 
Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

Publicada nos quadros da UFSJ em 09/12/2013.
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RESOLUÇÃO No 008, de 12 de fevereiro de 2014. 

Dispõe sobre o Regime de Recuperação –
RER – para os Cursos Regulares de 
Graduação da UFSJ.

A PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ, no uso de suas atribuições, na 
forma do que dispõem o art. 24, incisos II, III, VII e XII; o art. 15, inciso V; e o art. 55 do Estatuto 
aprovado pela Portaria/MEC no 2.684, de 25 de setembro de 2003 – DOU de 26 de setembro 
de 2003, e considerando o Parecer nº 011, de 12/02/2014, deste mesmo Conselho: 

 
RESOLVE:

Art. 1º O Regime de Recuperação (RER) é a possibilidade de um aluno cursar 
uma disciplina que não seja exclusivamente prática sem necessidade de frequentar as aulas 
quando atender a todos os requisitos desta Resolução.

Art. 2º Para usufruir do RER, o discente deve ter cursado anteriormente a 
disciplina de interesse, ou equivalente, com aproveitamento mínimo de 4,0 (quatro) e 
frequência suficiente.

Art. 3º No RER, são possíveis dois tipos de oferta:

I – vinculada: oferta vinculada ao oferecimento da disciplina em caráter regular 
(normal, concentrado ou extemporâneo);

II – não-vinculada: oferta independente do oferecimento da disciplina em caráter 
regular.

§ 1º A oferta de disciplinas em RER é deliberada pelo Colegiado de Curso.

§ 2º O número de vagas em RER para a oferta vinculada deve respeitar o limite 
máximo de 20% do número de vagas previsto no PPC para a disciplina.

§ 3º A oferta não-vinculada de disciplinas em RER é permitida somente quando 
o número de discentes interessados for maior do que 50% do número de vagas previsto no 
PPC. 

§ 4º No caso de RER não-vinculada, a disciplina é considerada como 
extemporânea para efeito de obrigatoriedade de oferta e a carga horária contabilizada como
encargo para o docente é 10% da carga horária da disciplina.

§ 5º Cabe ao Coordenador de Curso efetuar todos os procedimentos de registro 
da oferta de disciplinas em RER no Sistema de Controle Acadêmico (CONTAC) e, no caso de 
disciplina em caráter extemporâneo, divulgar os critérios de seleção por meio de edital. 

§ 6º No caso de oferta vinculada, a forma e o cronograma de avaliação aplicados 
para os discentes inscritos em RER podem ser diferentes daqueles aplicados para os discentes 
inscritos em caráter regular desde que informados no Plano de Ensino e aprovados pelo 
Colegiado de Curso.

Art. 4º As inscrições nesse regime são identificadas com a sigla RER no diário 
eletrônico e na Ata de Resultado Final da disciplina.
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§ 1º No caso de oferta vinculada, se o diário eletrônico de uma disciplina em 
RER for criado separadamente do diário da disciplina regular, as aulas ministradas são 
lançadas somente no diário da disciplina regular. 

§ 2º Não é permitida a exclusão de inscrições de disciplinas em RER. 

Art. 5º O comparecimento às aulas no RER é optativo para o discente, e será 
considerada como frequência na disciplina aquela obtida anteriormente, ou, no caso da 
disciplina ter sido cursada mais de uma vez, a maior frequência já obtida pelo discente. 

Art. 6º A carga horária de uma disciplina cursada em regime RER é considerada 
no cálculo da carga horária máxima permitida por semestre e do Coeficiente de Rendimento 
(CR).

Art. 7º Coincidências de horários das disciplinas inscritas em RER com outras 
disciplinas não impedem a inscrição do discente. 

Art. 8º O discente reprovado em uma disciplina em RER perde o direito de cursá-
la novamente neste mesmo regime ao longo de todo o curso.

Art. 9º É responsabilidade do discente obter junto ao docente responsável pela 
disciplina (ou coordenador da unidade curricular) informações a respeito do cronograma e do 
conteúdo das avaliações e das demais atividades da mesma. 

§ 1º No caso de RER não-vinculada, as informações a que se refere o caput do 
artigo devem obrigatoriamente ser disponibilizadas no Portal Didático da UFSJ.

§ 2º Quando houver coincidência de horário de alguma avaliação de uma 
disciplina cursada em RER com a de outra unidade curricular, cabe ao discente informar ao 
docente da disciplina (ou coordenador da UC) em RER, em um prazo mínimo de 48 horas de 
antecedência, para que este defina um horário alternativo para a avaliação. 

Art. 10 O semestre em que o discente permanecer vinculado ao curso inscrito 
exclusivamente em disciplinas regidas pelos dispositivos desta Resolução será considerado 
normalmente para cômputo do prazo máximo de integralização.

Art. 11 Os casos omissos são deliberados pelos Colegiados de Curso. 

Art. 12 Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação. 

Art. 13 Revoga-se a Resolução CONEP no 012, de 27 de setembro de 2008.
 

 

 

São João del-Rei, 12 de fevereiro de 2014. 
 
 
 
 

Profª VALÉRIA HELOISA KEMP
Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

Publicada nos quadros da UFSJ em 14/02/2014.
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6.4.1.9 – Resolução Nº 015, de 30 de abril de 2014 
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RESOLUÇÃO No 015, de 30 de abril de 2014.

Regulamenta a equivalência entre unidades 
curriculares e o aproveitamento de estudos 
nos cursos de graduação da UFSJ. 

A PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E 
EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ, no uso 
de suas atribuições, na forma do que dispõem o art. 24, incisos II, III, VII e XII; o art. 15, 
inciso V; e o art. 55 do Estatuto aprovado pela Portaria/MEC no 2.684, de 25 de 
setembro de 2003 – DOU de 26 de setembro de 2003, e considerando o Parecer no

013, de 30/04/2014, deste mesmo Conselho; 

 
RESOLVE:

Art. 1º A Equivalência Interna (EI) consiste na dispensa do cumprimento 
de unidades curriculares obrigatórias constantes na matriz curricular do Projeto 
Pedagógico do Curso em função de estudos realizados com aproveitamento na própria 
UFSJ.

Art. 2º A Equivalência Externa (EE) consiste na dispensa do cumprimento 
de unidades curriculares obrigatórias constantes na matriz curricular do Projeto 
Pedagógico do Curso em função de estudos realizados com aproveitamento em cursos 
autorizados ou reconhecidos pelo Sistema de Regulação do MEC em outras 
instituições de ensino superior.

Parágrafo único. Os estudos realizados sob a forma de intercâmbio ou 
concomitantemente em curso superior de outra instituição somente podem ser objeto 
de Equivalência Externa quando previamente autorizados pelo Colegiado de Curso.

Art. 3º O Aproveitamento de Estudos (AE) consiste na validação, como 
unidades curriculares optativas ou eletivas, de estudos realizados com aproveitamento 
na UFSJ ou em cursos autorizados ou reconhecidos pelo Sistema de Regulação do 
MEC em outras instituições de ensino superior. 

Art. 4º A Equivalência Interna, a Equivalência Externa ou o 
Aproveitamento de Estudos devem ser solicitados pelo discente junto à Coordenadoria 
de seu Curso, caso ainda não estejam registrados no Sistema de Controle Acadêmico 
(CONTAC).

§ 1º Para os estudos realizados em outra instituição, o requerimento deve 
ser instruído com:
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I – uma via original do Histórico Escolar, Certidão de Estudos ou 
documento equivalente, apresentado de forma completa e oficial, em que conste(m) 
a(s) aprovação(ões) nos estudos passíveis de equivalência ou aproveitamento, 
fornecido pela instituição de origem;

II – cópia autenticada (carimbo e rubrica do servidor responsável) e 
discriminada dos programas das unidades curriculares cursadas na instituição de 
origem; 

III – cópia do instrumento de reconhecimento, autorização ou 
recomendação do curso de origem, caso não conste no Histórico Escolar, Certidão de 
Estudos ou documento equivalente;

IV – comprovante original de pagamento da taxa definida pelo Conselho 
Diretor (CONDI). 

§ 2º Para os estudos realizados na UFSJ, o requerimento deve ser 
instruído com cópia autenticada (carimbo e rubrica do servidor responsável) do 
Histórico Escolar e dos programas das unidades curriculares cursadas.

§ 3º Na falta de algum dos elementos citados nos parágrafos 1º e 2º, o 
pedido é automaticamente indeferido pela Coordenadoria de Curso.

Art. 5º A solicitação de Equivalência Interna, Equivalência Externa ou 
Aproveitamento de Estudos é deliberada pelo Colegiado de Curso. 

§ 1º No caso de diferença entre o sistema de pontuação da UC cursada 
com a UC pretendida, o Colegiado de Curso define a regra de conversão, conforme a 
legislação vigente na UFSJ. 

§ 2º Após a deliberação, a Coordenadoria de Curso deve enviar o 
processo para a Divisão de Acompanhamento e Controle Acadêmico (DICON), 
contendo a nota final a ser lançada para cada UC aprovada. 

§ 3º O prazo máximo para encaminhamento do processo é de 45 
(quarenta e cinco) dias a partir da data de recebimento pela Coordenadoria do Curso.

Art. 6º A deliberação no caso de Equivalência Interna ou Externa é feita 
respeitando-se o quadro de equivalências do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) no 
caso de transição curricular e observando:

I – a similaridade dos conteúdos programáticos da unidade curricular 
cursada e da unidade curricular pretendida, que deve ser no mínimo 75% (setenta e 
cinco por cento);

II – a carga horária da unidade curricular que foi cursada, que deve ser no 
mínimo 75% (setenta e cinquenta por cento) da carga horária da unidade curricular cuja 
equivalência é pretendida. 

§ 1º No caso de duas ou mais unidades curriculares cursadas serem 
equivalentes a uma única unidade curricular do curso do requerente, a nota final a ser 
lançada será a média das UCs cursadas, ponderadas com a carga horária de cada 
uma. 
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§ 2º No caso de uma unidade curricular cursada ser equivalente a mais de 
uma unidade curricular do curso do requerente, a nota final obtida será lançada para 
todas as unidades curriculares aprovadas.

Art. 7º Em caso de deferimento pelo Colegiado de Curso, a Equivalência 
ou o Aproveitamento de Estudos é considerada(o) plena(o), sendo registrados no 
histórico escolar do discente:

I – o nome e a carga horária da unidade curricular equivalente na matriz 
curricular do curso da UFSJ, se for o caso; 

II – o nome e o curso da unidade curricular cursada; 
III – a nota final obtida. 

§ 1º Quando se tratar de estudos realizados em instituições 
internacionais, as unidades curriculares aproveitadas deverão ter sua nomenclatura 
traduzida para o português para fins de registro na DICON, e o nome original deverá 
constar entre parênteses após a tradução.

§ 2º A nomenclatura original da unidade curricular em língua estrangeira 
não precisará ser incluída entre parênteses quando for redigida em alfabeto diferente 
do Alfabeto Romano (ou Latino), que é adotado no Brasil. 

§ 3º A partir do recebimento do processo, a DICON tem o prazo de 30 
(trinta) dias para efetuar os registros no Histórico Escolar do discente. 

Art. 8º Os casos omissos são deliberados pelos Colegiados de Curso.

Art. 9º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
 
 
 
 

São João del-Rei, 30 de abril de 2014.
 
 
 
 
 

Profª VALÉRIA HELOISA KEMP 
Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

Publicada nos quadros da UFSJ em 06/05/2014.
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6.4.1.10 – Resolução Nº 022, de 7 de julho de 2014 
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RESOLUÇÃO No 022, de 7 de julho de 2014.

Autoriza o discente em mobilidade acadêmica 
nacional ou internacional, cujo afastamento ocorra 
durante o semestre letivo, a solicitar o 
trancamento de matricula e/ou inclusão/exclusão 
de Unidades Curriculares, fora dos prazos 
estabelecidos no Calendário Acadêmico. 

A PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ, no uso de suas atribuições, e na 
forma do que dispõem o art. 24, incisos II, III, VII e XII; o art. 15, inciso V; e o art. 55 do Estatuto 
aprovado pela Portaria/MEC no 2.684, de 25 de setembro de 2003 – DOU de 26 de setembro 
de 2003, e considerando: 

- o MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 98/2014 – PROEN, de 30 de junho de 
2014; 

- o Programa Ciência sem Fronteiras; 

- o Programa ANDIFES de Mobilidade Acadêmica;

- que a próxima reunião ordinária do CONEP está agendada para o dia 16 de 
julho de 2014. 

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar o discente em mobilidade acadêmica nacional ou internacional, 
cujo afastamento ocorra durante o semestre letivo, a solicitar o trancamento de matricula e/ou 
exclusão de Unidades Curriculares, fora dos prazos estabelecidos no Calendário Acadêmico.

§ 1º A concessão do trancamento deve ser solicitada pelo discente, diretamente, 
na Divisão de Acompanhamento e Controle Acadêmico – DICON.

§ 2º A inclusão/exclusão de unidades curriculares está sujeita à aprovação pelo 
Colegiado do Curso de Graduação no qual o discente está matriculado, cabendo ao 
coordenador do curso, em caso de aprovação, o imediato encaminhamento à DICON para o 
registro.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
 

São João del-Rei, 7 de julho de 2014.
 
 
 
 

Profª VALÉRIA HELOISA KEMP
Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

 

Publicada nos quadros da UFSJ em 07/07/2014.
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RESOLUÇÃO No 024, de 9 de julho de 2014.
(Modificada pela Res. 006/2015)

Regulamenta a oferta de unidades curriculares e a 
inscrição dos discentes dos Cursos de Graduação 
da UFSJ. 

A PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ, no uso de suas atribuições e na 
forma do que dispõem o art. 24, incisos II, III, VII e XII; o art. 15, inciso V; e o art. 55 do 
Estatuto aprovado pela Portaria/MEC no 2.684, de 25 de setembro de 2003 – DOU de 26 de 
setembro de 2003, e considerando o Parecer no 048, de 09/07/2014, deste mesmo Conselho;

RESOLVE:

Art. 1º A oferta de todas as unidades curriculares (UCs) dos Cursos de 
Graduação e o número de vagas correspondentes são deliberados pelo Colegiado de Curso, 
conforme as normas vigentes, garantindo-se as UCs e o número de vagas previsto no Projeto 
Pedagógico do Curso (PPC).

§ 1º As UCs do tipo Estágio, Atividades Complementares e Trabalhos 
Acadêmicos são oferecidas em todos os semestres letivos, de forma estendida.

§ 2º Cabe ao coordenador de curso requisitar o suprimento de docentes aos 
departamentos ou unidades acadêmicas responsáveis, conforme definido no PPC. 

§ 3º Para UCs extemporâneas, em caso de negativa, uma solicitação pode ser 
encaminhada a outro departamento ou outra unidade acadêmica, garantida a competência 
para ministrar a UC em questão.  

Art. 2º O registro de oferta de UCs no Sistema de Controle Acadêmico 
(CONTAC) é realizado pela Coordenação de Curso, em prazo definido no Calendário 
Acadêmico.

§ 1º É permitida a criação de subturmas em uma mesma disciplina, para melhor 
distribuição das inscrições, considerando espaço físico e recursos humanos disponíveis.  

§ 2º O cadastro das UCs no CONTAC pode ser alterado pela Coordenação de 
Curso e é efetivado após validação pela Divisão de Acompanhamento e Controle Acadêmico 
(DICON).

Art. 3º A Inscrição Periódica é uma atividade de recorrência semestral, que 
ocorre em datas estabelecidas no Calendário Acadêmico, na qual o discente se inscreve nas
unidades curriculares a serem cursadas em cada semestre, nas seguintes etapas: 

I – Pré-Inscrição: inclusão automática de UCs obrigatórias próprias do seu curso, 
turno/grau acadêmico e período(s), respeitando os pré-requisitos estabelecidos no PPC, 
realizada pela DICON;

II – Primeira Etapa: preenchimento pelo discente do cadastro de inscrição no 
CONTAC, pela internet, sendo possível modificação da Pré-inscrição ou inclusão de outras 
UCs do próprio curso e turno/grau acadêmico; 
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III – Segunda Etapa: preenchimento pelo discente do cadastro de inscrição no 
CONTAC, pela internet, sendo possível modificação na inscrição realizada anteriormente ou 
inclusão de UCs de outros cursos;

IV – Terceira Etapa: inscrição realizada presencialmente junto ao coordenador 
de curso, destinada exclusivamente a ajustes na inscrição já efetuada nas etapas anteriores, 
cuja ocorrência e critérios são deliberados previamente pelo Colegiado de Curso.

Art. 4º A inscrição na Primeira ou na Segunda Etapa de Inscrição Periódica é 
obrigatória para os discentes a partir do seu segundo semestre letivo, sob pena de 
desvinculação. 

§ 1º Discentes em seu primeiro semestre letivo na UFSJ não participam do 
processo de Inscrição Periódica e os calouros têm vaga garantida nas UCs do 1º período.

§ 2º As UCs incluídas na Pré-Inscrição devem ser confirmadas na Primeira 
Etapa.

§ 3º No caso de não inscrição na Primeira ou na Segunda Etapa, o discente 
pode requerer, mediante justificativa, sua inscrição junto ao Colegiado de Curso em até dias 3 
(três) dias úteis após o resultado da Segunda Etapa, sendo permitida a inscrição em no 
máximo 1 (uma) UC, caso aprovada.

§ 3º No caso de não inscrição na Primeira ou na Segunda Etapa, o discente 
pode requerer, mediante justificativa, sua inscrição junto ao Colegiado de Curso, em até dias 5 
(cinco) dias úteis após o resultado da Segunda Etapa, que poderá ser autorizada, desde que 
seja reconhecida a excepcionalidade do caso, sendo vedada a abertura de novas vagas para 
tal. (Redação dada pela Res. 006/2015)

§ 4º Os discentes que tiverem inscrições realizadas após o início do semestre 
letivo deverão cumprir atividades extraclasses, definidas pelo docente responsável pela UC, 
referentes aos conteúdos já ministrados, como compensação pelos dias letivos perdidos. 

§ 5º Cabe à DICON divulgar no Portal da UFSJ a relação dos discentes não 
inscritos em vias de desvinculação em até 30 (trinta) dias após o término da Segunda Etapa de 
Inscrição Periódica.

Art. 5º O preenchimento das vagas na Primeira e na Segunda Etapas da 
Inscrição Periódica é feito respeitando-se as seguintes classes em prioridade decrescente: 

I – discentes do curso, do turno/grau acadêmico e do(s) período(s) de oferta, não 
importando o currículo; 

II – discentes do curso e do turno/grau acadêmico de oferta, mas de outro 
período, não importando o currículo, tendo prioridade os que tiverem maior carga horária 
cumprida com aprovação em disciplinas obrigatórias e optativas do seu curso; 

III – discentes do curso, não importando o turno/grau acadêmico, período ou 
currículo, tendo prioridade os que tiverem maior carga horária cumprida com aprovação em 
disciplinas obrigatórias e optativas do seu curso; 

IV - discentes de outros cursos, tendo prioridade os que tiverem maior carga 
horária cumprida com aprovação em disciplinas obrigatórias e optativas do seu curso.

§ 1º Como disposto no art. 3º, o inciso IV só se aplica à Segunda Etapa. 

§ 2º No caso de oferta de disciplinas divididas em subturmas, os critérios de 
inscrição são definidos pelo Colegiado de Curso, observando o princípio da impessoalidade na 
distribuição das vagas. 
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§ 3° Para as unidades curriculares classificadas no Projeto Pedagógico do Curso
como “Em bloco”, aplicam-se os seguintes critérios de preenchimento de vagas em prioridade
decrescente: 

I – discentes do curso, do turno/grau acadêmico e do(s) período(s) de oferta, não
importando o currículo, que não tenham atingido a carga horária prevista no PPC para o bloco
ou conjunto de blocos do período em questão; 

II – discentes do curso e do turno/grau acadêmico de oferta, mas de outro
período, não importando o currículo, que não tenham atingido a carga horária prevista no PPC
para o bloco ou conjunto de blocos do período em questão, tendo prioridade aqueles com
maior carga horária cursada;

III – discentes do curso, não importando o turno/grau acadêmico, período ou
currículo, que não tenham atingido a carga horária prevista no PPC para o bloco ou conjunto
de blocos do período em questão, tendo prioridade aqueles com maior carga horária cursada;

IV – discentes do curso, não importando o turno/grau acadêmico, período ou
currículo, que já tenham atingido a carga horária prevista no PPC para o bloco ou conjunto de
blocos do período em questão, tendo prioridade aqueles com maior carga horária cursada; 

V – discentes de outros cursos, tendo prioridade os que tiverem maior carga 
horária cumprida com aprovação em disciplinas obrigatórias e optativas do seu curso.

§ 4º O preenchimento das vagas, em cada uma das classes dos incisos I a IV do 
caput e em cada um dos incisos I a V do parágrafo 3º deste artigo dá-se por ordem 
decrescente de Coeficiente de Rendimento (CR). 

§ 5º Em caso de empate no CR, tem precedência de classificação o aluno que 
possuir matrícula mais antiga na UFSJ e, persistindo o empate, tem precedência de 
classificação o aluno com maior idade. 

Art. 6º Obedecendo ao Calendário Acadêmico, nos intervalos entre a Primeira e 
a Segunda Etapas da Inscrição Periódica e entre a Segunda e a Terceira Etapas, o 
coordenador de curso pode efetuar ajustes no número de vagas oferecidas diretamente no 
CONTAC.

Art. 7º Observado o disposto no Regimento Geral da UFSJ, após o término da 
Terceira Etapa de Inscrição Periódica e antes da realização de 15% (quinze por cento) da 
carga horária da UC, o número máximo de UCs que o discente pode excluir durante o curso é 
igual ao número de semestres letivos necessário para integralização no prazo padrão.  

Parágrafo único. O prazo máximo de exclusão de disciplinas é definido no 
Calendário Acadêmico para UCs normais, ou pela Coordenação de Curso, no caso de UCs 
concentradas. 

Art. 8º É permitido aos coordenadores de curso realizarem ajustes nas inscrições 
periódicas até 5 (cinco) dias úteis após o prazo máximo de exclusão definido no Calendário 
Acadêmico, utilizando-se de edital para preenchimento das vagas remanescentes, se for 
necessário.

Parágrafo único. Após o término desse prazo, disciplinas optativas ou oferecidas 
em bloco ou em mais de uma subturma em horário coincidente, cujo número de inscritos tenha 
sido menor do que 10% (dez por cento) do número de vagas previsto pelo PPC, podem ser 
canceladas, a critério do Colegiado, desde que sejam garantidas opções de inscrição aos 
discentes previamente inscritos.  

Art. 9º A inscrição em UCs do tipo Estágio, Atividades Complementares, 
Trabalhos Acadêmicos e disciplinas extemporâneas pode ser realizada fora da Inscrição 
Periódica.
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§ 1º As normas e prazos para realização de UCs do tipo Estágio, Atividades 
Complementares e Trabalhos Acadêmicos são definidos previamente pelo Colegiado de Curso. 

§ 2º A divulgação da oferta de disciplinas extemporâneas fora da Inscrição 
Periódica é feita pela Coordenação de Curso, por meio de edital, no qual devem constar o 
número de vagas, o período de duração e os critérios de seleção. 

Art. 10. O limite máximo de carga horária semestral é definido previamente pelo 
Colegiado de Curso e os pré-requisitos para inscrição em UCs são os previstos no PPC, sendo 
possível extrapolação de carga horária e/ou liberação de pré-requisitos em casos excepcionais, 
desde que aprovados pelo Colegiado do Curso.

§ 1º No caso de inscrição com carga horária menor do que a média semestral 
necessária para integralização do curso no prazo máximo estabelecido no PPC, o discente 
será informado no momento da inscrição no CONTAC. 

§ 2º Para UCs oferecidas na Inscrição Periódica, cabe ao coordenador de curso 
efetuar no CONTAC, até o último dia da Segunda Etapa da Inscrição Periódica, todos os 
procedimentos de registro de liberação de pré-requisitos e de extrapolação de limite máximo de 
carga horária solicitados pelos discentes do curso do qual é coordenador. 

Art. 11. Alterações em pré-requisitos ou co-requisitos na matriz curricular do 
curso devem ser informadas pelo coordenador de curso à DICON até o final do prazo de 
registro de oferta de unidades curriculares.

Art. 12. Os casos omissos são deliberados pelos Colegiados de Curso. 

Art. 13. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 14. Revogam-se as Resoluções/CONEP no 035, de 30 de outubro de 2013, 
e no 042, de 4 de dezembro de 2013.

 

 

 

 

São João del-Rei, 9 de julho de 2014.
 
 
 
 
 

Profª VALÉRIA HELOISA KEMP
Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

Publicada nos quadros da UFSJ em 09/07/2014.
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RESOLUÇÃO No 033, de 22 de setembro de 2014.
 
 

Institui a política e estabelece os programas 
de assistência estudantil no âmbito da UFSJ. 

 A PRESIDENTE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ, no uso de suas atribuições, na forma do que 
dispõem o art. 24, incisos II, III, VII e XII; o art. 11, inciso I; e o art. 55 do Estatuto aprovado pela 
Portaria/MEC 2.684, de 26 de setembro de 2003, e considerando:

- o Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010, que dispõe sobre o Programa 
Nacional de Assistência Estudantil (PNAES);

- o Parecer no 066, de 22/09/2014, deste mesmo Conselho;

RESOLVE:

Art. 1º Instituir a política e estabelecer os programas de assistência estudantil no 
âmbito da UFSJ. 

CAPÍTULO I 
DA NATUREZA E FINALIDADE 

Art. 2º A presente Resolução destina-se a fixar diretrizes sobre o funcionamento 
dos Programas de Assistência Estudantil oferecidos pela Universidade Federal de São João del-
Rei (UFSJ), por meio da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PROAE), fundamentada em uma 
política de assistência estudantil que contemple discentes de cursos de graduação, oferecidos 
na modalidade educação presencial, em primeira graduação, cuja vulnerabilidade 
socioeconômica possa dificultar a permanência na Instituição e o aproveitamento pleno da 
formação.

Art. 3º Os Programas de Assistência Estudantil são as atividades continuadas que 
buscam a melhoria da vida acadêmica dos discentes, por meio de ações integradas, porém sem 
assumir ou justapor-se aos demais suportes sociais, caracterizados pela família, redes sociais e 
políticas públicas locais. 

Art. 4º Os Programas de Assistência Estudantil representados nesta Resolução 
compreendem ao Auxílio de Promoção Socioacadêmica e aos auxílios creche, de apoio 
pedagógico e de saúde ao discente, conforme sua classificação de vulnerabilidade 
socioeconômica. 

Art. 5º A política e os programas de assistência estudantil da UFSJ regem-se 
pelos seguintes princípios: 

I – respeito à dignidade do discente, à sua autonomia e ao seu direito de usufruir 
de auxílios e serviços de qualidade oferecidos pela PROAE; 

II – respeito aos padrões técnicos nos procedimentos de avaliação 
socioacadêmica; 

III – garantia da democratização e do compromisso com a qualidade dos auxílios 
e serviços prestados aos discentes;
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IV – igualdade de condições a todo discente que buscar auxílios e serviços junto à 
PROAE;

V – ampla divulgação dos auxílios, serviços e Programas de Assistência 
Estudantil oferecidos pela PROAE.

Art. 6º A Política de Assistência Estudantil da UFSJ tem por objetivos:

I – equalizar oportunidades aos discentes com vulnerabilidade socioeconômica;  
II – viabilizar acesso aos direitos básicos de alimentação, moradia e transporte; 
III – incentivar ações de cunho psicossocial e socioeducativo visando à integração 

à vida universitária; 
IV – proporcionar ao discente com vulnerabilidade socioeconômica condições de 

permanência na Instituição e uma formação técnico-científica, humana e cidadã de qualidade;
V – promover a redução da evasão e da retenção universitária motivada por 

fatores socioeconômicos;
VI – primar pelo respeito aos padrões técnicos, pela eficiência e pela celeridade 

nas avaliações dos discentes;
VII – zelar pela transparência na utilização dos recursos e nos critérios de 

atendimento. 

CAPÍTULO II 
DO AUXÍLIO DE PROMOÇÃO SOCIOACADÊMICA 

Art. 7º O Auxílio de Promoção Socioacadêmica possui natureza social e 
pedagógica e tem por finalidade conceder ao discente suporte financeiro para sua permanência 
no curso de graduação, oferecido na modalidade educação presencial. 

§1° O discente deve estar regularmente matriculado e frequente dentro do prazo 
máximo previsto para a integralização do curso. 

§ 2° O valor do Auxílio de Promoção Socioacadêmica será estabelecido 
anualmente pelo Conselho Diretor (CONDI) em consonância com o orçamento da PROAE 
previsto para o ano subsequente.

Art. 8º Compõe o Auxílio de Promoção Socioacadêmica:

I – Componente Alimentação, no percentual de 24% do valor do Auxílio; 
II – Componente Moradia, no percentual de 25% do valor do Auxílio;
III – Componente Transporte, no percentual de 10% do valor do Auxílio; 
IV – Componente Permanência, no percentual de 41% do valor do Auxílio. 

§ 1º Os discentes selecionados para a Moradia Estudantil e aqueles que residem 
com a família no município do curso não fazem jus ao componente previsto no inciso II.

§ 2º Os discentes que residam a uma distância inferior a 3 (três) quilômetros da 
unidade educacional de seu curso não fazem jus ao componente previsto no inciso III.

§ 3º Os discentes que residem com a família no município do curso ou em região 
conurbada e cujo perfil socioeconômico esteja classificado no nível IV ou superior não fazem jus 
ao componente previsto no inciso I.

§ 4º Em caso de o discente ser contemplado com qualquer espécie de bolsa 
acadêmica, o Auxílio de Promoção Socioacadêmica será composto, apenas, pelos componentes 
previstos nos incisos I, II e/ou III, conforme disposto nos §§1º a 3º deste artigo.



3

CONSU – UFSJ 
Parecer No 066/2014

Aprovado em 22/09/2014

Art. 9º O pagamento do Auxílio de Promoção Socioacadêmica será efetuado por 
meio de depósito mensal em conta corrente pessoal do discente, aberta em banco credenciado 
pela UFSJ, e incluirá os períodos de férias e recessos acadêmicos.  

CAPÍTULO III
DOS DEMAIS AUXÍLIOS 

 
Seção I 

Auxílio-Creche

Art. 10. O auxílio-creche consiste em um subsídio pecuniário mensal, por criança 
com idade entre 4 (quatro) meses e 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses, filho(a) de discente 
classificado em qualquer um dos perfis do processo de avaliação socioeconômica e visa a 
auxiliar os discentes na contratação de serviços de creche ou de cuidadores para seu(s) filho(s), 
com o objetivo de contribuir com a manutenção das atividades acadêmicas do graduando, bem 
como com a redução da evasão acadêmica decorrente da maternidade ou da paternidade.

§ 1º No caso de ambos os pais serem discentes em vulnerabilidade 
socioeconômica, haverá apenas um auxílio por criança, depositado na conta bancária da mãe.

§ 2º O valor do auxílio-creche será estabelecido anualmente pelo CONDI, em 
consonância com o orçamento da PROAE previsto para o ano subsequente, para custeio parcial 
das despesas com dependentes legais.

§ 3º O pagamento do auxílio-creche será efetuado por meio de depósito mensal 
em conta corrente pessoal do discente, aberta em banco credenciado pela UFSJ, e não incluirá 
os períodos de férias e recessos acadêmicos. 

Art. 11. O discente que tiver 2 (dois) ou mais filhos poderá receber até 2 (dois) 
auxílios-creche, estando o segundo benefício condicionado ao atendimento de todos os 
classificados na seleção. 

Seção II
Do Auxílio a Atividades Pedagógicas 

Art. 12. O auxílio a atividades pedagógicas possui natureza social e pedagógica e 
tem por finalidade conceder ao discente com vulnerabilidade socioeconômica apoio pecuniário 
nas seguintes situações:

I – atividade de campo; 
II – participação em eventos científicos e/ou culturais. 

Art. 13. O auxílio a atividades pedagógicas destina-se ao discente de graduação 
da UFSJ, modalidade presencial, classificado em qualquer um dos perfis de I a XII do processo 
de avaliação socioeconômica, enquanto houver disponibilidade orçamentária prevista 
anualmente. 

Art. 14. Os auxílios às atividades pedagógicas poderão ser cumulativos. 

§ 1º O auxílio às atividades de campo consiste em um subsídio diário para a 
realização de atividades de campo previstas no programa de ensino da unidade curricular 
aprovado pelo Colegiado do curso no início do semestre, que demande pernoite, e realizadas 
em município diferente da unidade educacional no qual o discente está matriculado: 

I – o valor do auxílio à atividade de campo será estabelecido anualmente pelo 
CONDI em consonância com o orçamento da PROAE previsto para o ano subsequente; 
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II – a solicitação deverá ser feita com 20 (vinte) dias de antecedência e o 
pagamento será realizado até o dia útil anterior ao do início da atividade de campo;

III – o valor do subsídio no dia do retorno da atividade corresponderá à metade do 
valor diário;

IV – o discente deverá entregar na PROAE, no prazo máximo 10 (dez) dias úteis 
após o término da realização da atividade de campo, o formulário correspondente à atividade 
(disponibilizado na página eletrônica da PROAE na internet) devidamente preenchido, sendo 
que a não entrega do formulário acarretará a suspensão deste auxílio até a regularização 
administrativa nos termos do § 3º deste artigo.

§ 2º O auxílio apoio pedagógico para participação em eventos científicos e 
culturais consiste em um subsídio diário para participação em eventos científicos e culturais em 
município diferente da unidade educacional no qual o discente está matriculado: 

I – o auxílio será concedido ao discente assistido que comprovar participação 
como apresentador de pôster ou da peça artística, ou comunicação oral no evento científico e/ou 
cultural;

II – a solicitação deverá ser feita no mínimo com 30 (trinta) dias de antecedência;
III – o valor do subsídio no dia do retorno corresponderá à metade do valor diário; 
IV – cada discente assistido poderá receber este auxílio para um evento durante o 

ano; 
V – o valor do auxílio pedagógico para participação em eventos científicos e/ou 

culturais será estabelecido anualmente pelo CONDI em consonância com o orçamento da 
PROAE previsto para o ano subsequente;

VI – o discente deverá entregar na PROAE, num prazo máximo 10 (dez) dias 
úteis após a realização do evento, o Certificado de participação/apresentação correspondente, 
sendo que a não entrega do formulário acarretará a suspensão deste auxílio até a regularização 
administrativa nos termos do § 3º deste artigo.

§ 3º A regularização administrativa de que tratam os incisos supra se dará por 
meio de restituição do valor mediante descontos mensais sobre o auxílio de promoção 
socioacadêmica recebida pelo discente. 

§ 4º Caso o valor remanescente do auxílio seja insuficiente, a restituição será 
procedida por meio de pagamento de Guia de Recolhimento da União (GRU) emitida em nome 
do discente com data de pagamento para o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente.

Seção III 
Do Auxílio-Saúde 

Art. 15. O auxílio-saúde caracteriza-se por assistência suplementar, oferecendo 
atendimento médico nas áreas de clínica médica, ginecologia, oftalmologia, exames laboratoriais 
e também atendimentos na área da saúde bucal e mental para o discente classificado em 
qualquer um dos perfis de I a XII do processo de avaliação socioeconômica, enquanto houver 
disponibilidade orçamentária. 

Parágrafo único. O discente deve solicitar à PROAE a emissão da guia de 
atendimento desejada, sendo os pedidos atendidos conforme disponibilidade financeira. 

CAPÍTULO IV
DA PARTICIPAÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO 

Art. 16. As inscrições nos Programas de Assistência Estudantil, pelo discente de 
graduação, modalidade presencial, da UFSJ, obedecerão aos Editais divulgados no início de 
cada semestre letivo, conforme Calendário Acadêmico. 
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Art. 17. O discente de graduação da UFSJ, modalidade presencial, poderá 
concorrer a todos os auxílios previstos nos Programas de Assistência Estudantil, em qualquer 
período do seu curso, desde que cumpra as seguintes condições:

I – estar regularmente matriculado e frequente nos cursos presenciais de 
graduação da UFSJ;

II – preencher o Formulário em formato eletrônico, disponível no sitio eletrônico da 
PROAE;

III – apresentar de forma clara e completa, dentro do prazo, toda a documentação 
exigida para a avaliação socioeconômica;

IV – ser aprovado e classificado no processo de avaliação socioeconômica, única 
forma de participar do Programa de Assistência Estudantil da UFSJ. 

Art. 18. Os discentes concorrentes ao Programa de Assistência Estudantil da 
UFSJ serão classificados, por meio de Processo de Avaliação Socioeconômica, nos seguintes 
perfis e com o respectivo percentual para o recebimento dos auxílios regulamentados nesta 
Resolução: 

 

Perfil Índice de vulnerabilidade socioeconômica
(IVS)

Percentual do valor do Auxílio de 
Promoção Socioacadêmica

I 0,00  IVS  100% 

II 2,00 < IVS  92% 

III 3,00 < IVS  84% 

IV 4,00 < IVS  76% 

V 5,00 < IVS  68% 

VI 6,00 < IVS  60% 

VII 7,00 < IVS  52% 

VIII 8,00 < IVS  44% 

IX 9,00 < IVS  36% 

X 10,00 < IVS 28% 

XI 11,00 < IVS 20% 

XII 12,00 < IVS 15% 

Parágrafo único. Com base na classificação, o discente de graduação em 
situação de vulnerabilidade socioeconômica terá acesso diferenciado e/ou prioritário aos 
Programas de Assistência Estudantil da UFSJ.

CAPÍTULO V
DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA

Art. 19. O processo de avaliação socioeconômica tem o objetivo de identificar o 
discente em situação de vulnerabilidade socioeconômica, garantindo a igualdade de tratamento 
e de acesso aos Programas de Assistência Estudantil da UFSJ.
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Art. 20. O processo de avaliação socioeconômica será realizado exclusivamente 
por profissionais de serviço social, pertencentes ao quadro de servidores da UFSJ e/ou por 
serviço social contratado, em função da demanda de pedidos de auxílios e para dar celeridade 
ao processo.

Art. 21. O processo de avaliação socioeconômica far-se-á com base nos 
documentos exigidos, conforme regulamento aprovado pela PROAE, e entregues no ato de 
inscrição do discente nos Programas de Assistência Estudantil, na forma estabelecida nos 
Editais.

Art. 22. A critério da equipe técnica da PROAE ou por solicitação do discente,
poderá haver entrevistas durante o processo da avaliação socioeconômica ou durante a vigência 
do auxílio.

Parágrafo único. O não atendimento do discente à convocação para entrevista 
implicará a anulação de sua inscrição no Edital e/ou o cancelamento de seu(s) auxílio(s). 

Art. 23. Os critérios para a avaliação socioeconômica serão baseados na 
metodologia proposta pelo Fórum Nacional de Assuntos Estudantis e Comunitários 
(FONAPRACE) apresentado às Instituições Federais de Ensino, acrescidos de alterações e 
adaptações sugeridas pela Comissão de Assistência Estudantil, ouvida a equipe de assistentes 
sociais da UFSJ. 

Parágrafo único. Os critérios e a forma de sua aplicação no processo de avaliação 
socioeconômica deverão ser claramente divulgados na página eletrônica da PROAE no portal da 
UFSJ.

Art. 24. Os seguintes parâmetros serão utilizados para estabelecer os critérios da 
avaliação socioeconômica: 

I – renda per capita do grupo familiar;
II – bens imóveis da família; 
III – status ocupacional dos responsáveis pelo discente;
IV – situação de moradia do discente e da família;
V – composição familiar;
VI – antecedentes escolares do ensino fundamental e médio do discente;
VII – impacto de doenças graves na organização familiar; 
VIII – situação de trabalho do discente;
IX – posse de veículos da família;
X – condições de transporte do discente em relação à unidade educacional onde 

é sediado seu curso.

Parágrafo único. Será considerado como discente em situação de vulnerabilidade 
socioeconômica aquele que obtenha índice de até 15,00 no escore total, conforme estabelecido 
no artigo 18 desta Resolução, após a análise de todos os critérios e etapas do processo de 
avaliação socioeconômica. 

Art. 25. O resultado do Processo de Avaliação Socioeconômica será o padrão 
para a inserção do discente nos perfis de I a XII e para as respectivas concessões de auxílios.

Parágrafo único. O resultado, constando o nome do discente e de seu perfil 
socioeconômico, será divulgado na página eletrônica da PROAE. 

Art. 26. Em conformidade com a Política Nacional de Assistência Estudantil, será 
atendido prioritariamente o discente oriundo da rede pública de educação básica e/ou com renda 
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familiar per capita de até um salário mínimo e meio, sem prejuízo dos demais requisitos fixados 
por critérios socioeconômicos da UFSJ. 

Art. 27. A avaliação socioeconômica terá validade de até 24 (vinte e quatro) 
meses, vedada prorrogação. 

§ 1º No período estabelecido no caput deste artigo poderá ser solicitada ao 
discente, pela equipe técnica da PROAE, a apresentação de documentos atualizados para 
reclassificação.

§ 2º No decorrer do período estabelecido no caput deste artigo, se ocorrer 
mudança da situação socioeconômica, o discente deverá solicitar nova avaliação com a 
apresentação de documentos atualizados.

§ 3º Encerrada a validade prevista no caput deste artigo, a PROAE se incumbirá 
de convocar o discente para realizar nova avaliação socioeconômica para a manutenção ou 
alteração do perfil de vulnerabilidade socioeconômica. 

§ 4º Os auxílios serão suspensos ou cancelados, conforme artigos 30 e 31 desta 
Resolução, mesmo na vigência da validade estabelecida no caput deste artigo. 

Art. 28. A PROAE poderá realizar, a qualquer tempo, revisão da avaliação 
socioeconômica desde que haja denúncia ou suspeita de irregularidade na documentação 
apresentada.

Art. 29. Da decisão da avaliação socioeconômica caberá recurso à PROAE no 
período de 5 (cinco) dias úteis após a divulgação do resultado.

CAPÍTULO VI
DA SUSPENSÃO E CANCELAMENTO 

Art. 30. Os auxílios dos Programas de Assistência Estudantil serão suspensos 
quando:

I – o discente efetuar trancamento total de matrícula do período; 
II – o discente não renovar a matrícula; 
III – o discente afastar-se por condições especiais, com autorização dos órgãos 

colegiados da UFSJ, exceto para regime especial de estudo previsto na legislação e normas 
vigentes;

IV – quando não atender às convocações da PROAE, sem justificativa; 
V – não atender à atualização de dados solicitada pela PROAE; 
VI – quando for detectada na reavaliação omissão de informações por parte do 

discente.

§ 1º O retorno aos auxílios dos Programas de Assistência Estudantil estará 
condicionado à nova solicitação e nova avaliação socioeconômica pela PROAE. 

§ 2º No inciso II, o auxílio será mantido até o parecer final se houver recurso do 
discente ao pedido de matrícula.

Art. 31. Os auxílios dos Programas de Assistência Estudantil serão cancelados 
quando:

I – por solicitação do discente;
II – o discente concluir seu curso de graduação; 
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III – houver qualquer inexatidão nos dados e/ou má fé no fornecimento de dados 
pelo discente e/ou comprovação de inverdade nas informações e/ou falsificação dos 
documentos apresentados à PROAE; nestes casos, além da exclusão dos Programas de 
Assistência Estudantil, o discente sofrerá as sanções disciplinares previstas na legislação e 
normas vigentes;

IV – houver descumprimento de qualquer das normas previstas nesta Resolução;
V – por determinação da equipe técnica da PROAE devido à constatação de 

alterações nas condições socioeconômicas do discente que não justifiquem mais a concessão 
de auxílio;

VI – reprovado por infrequência em duas unidades curriculares durante o 
semestre letivo, sem justificativa aprovada pela PROAE; 

VII – por reprovação por nota em todas as unidades curriculares durante o 
semestre letivo, sem justificativa aprovada pela PROAE; 

VIII – o discente não estiver matriculado em pelo menos 3 (três) unidades 
curriculares, exceto quando não houver 3 (três) ou mais unidades a cursar previstas na estrutura 
curricular do curso, bem como quando houver conflito de horários naquele semestre, sem
justificativa aprovada pela PROAE. 

§ 1º Dos cancelamentos, cabe pedido de revisão à PROAE e recurso ao 
Conselho Universitário (CONSU).

§ 2º Quando o auxílio for cancelado, o discente poderá solicitá-lo novamente na 
seleção seguinte, mas será definitivo em caso de reincidência.

CAPÍTULO VII
DOS DIREITOS E DEVERES DO DISCENTE NOS PROGRAMAS DE

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

Art. 32. O discente assistido nos Programas de Assistência Estudantil tem direito 
a:

I – solicitar reavaliação de sua classificação nos perfis, quando advier alteração 
da situação socioeconômica comprovada por documentação; 

II – receber o(s) auxílio(s) mensalmente no valor correspondente ao perfil obtido 
na avaliação realizada pela PROAE, correspondente ao mês vigente. 

Art. 33. O discente assistido nos Programas de Assistência Estudantil tem os 
seguintes deveres: 

I – informar à PROAE qualquer alteração de sua situação socioeconômica;
II – comparecer sempre que for convocado pela PROAE;
III – manter atualizados seus dados cadastrais junto à PROAE;
IV – ressarcir aos Programas de Assistência Estudantil os auxílios recebidos 

indevidamente quando apurados em processos administrativos;
V – estar matriculado e cursando pelo menos 3 (três) unidades curriculares por 

semestre.

Art. 34. No âmbito dos Programas de Assistência Estudantil, compete à PROAE: 

I – integrar a coordenação dos Programas de Assistência Estudantil; 
II – apresentar mensalmente relatórios qualitativos e quantitativos;
III – divulgar na página eletrônica as informações concernentes aos Programas de 

Assistência Estudantil e manter atualizada a planilha contábil do orçamento destinado para a 
assistência estudantil; 

IV – elaborar os critérios, com a Comissão de Assistência Estudantil, para 
inserção do discente nos Programas de Assistência Estudantil; 
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V – orientar o discente quanto aos direitos e deveres dos Programas de 
Assistência Estudantil;

VI – assegurar o bom funcionamento dos Programas, observando os princípios e 
os objetivos contidos nesta Resolução.

Art. 35. Quaisquer informações referentes aos Programas de Assistência 
Estudantil devem ser divulgadas na PROAE e pela internet por meio da página eletrônica da 
UFSJ.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 36. Os auxílios dos Programas de Assistência Estudantil previstos nesta 
Resolução são pessoais e intransferíveis, inclusive os de alimentação.

Art. 37. No pedido de colação de grau, cancelamento de matrícula ou de 
transferência para outra instituição de ensino superior, o discente deverá comprovar que não 
possui pendências junto aos Programas e demais órgãos da UFSJ.

Art. 38. Os casos excepcionais, especiais, urgentes, omissos ou não previstos 
nesta Resolução serão deliberados pela PROAE em até 10 (dez) dias. 

Art. 39. Esta Resolução será aplicada a partir do 2º semestre letivo de 2014 (dois 
e quatorze) e os discentes atualmente assistidos serão transferidos ao modelo de pagamento de 
auxílios desta Resolução sem a necessidade de reavaliação e/ou recadastramento, mantendo-
se o período de gozo do benefício previsto em contrato firmado entre os discentes e a UFSJ. 

Art. 40. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 41. Revogam-se as Resoluções CONDI nº 005, de 5 de junho de 1992; nº 
005, de 4 de outubro de 1993; nº 008, de 29 de maio de 2000; e nº 011, de 29 de dezembro de 
2008. 

São João del-Rei, 22 de setembro de 2014.
 
 
 
 
 

Profª VALÉRIA HELOISA KEMP
Presidente do Conselho Universitário 

Publicada nos quadros da UFSJ em 23/09/2014.
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Edital 001/2013/UFSJ/REITORIA 
Apoio à Organização de Semanas Acadêmicas  

 
 
 
1. Objetivo  
 
Conceder apoio e financiamento às semanas acadêmicas, nas diferentes áreas 
de conhecimento, com intuito de contribuir para a difusão de conhecimento e 
para a diminuição da evasão e retenção nos cursos de graduação da UFSJ. 
 
 
2. Elegibilidade  
 

2.1. São consideradas propostas elegíveis para o presente edital 
propostas que visem à realização de semanas acadêmicas de cursos 
da UFSJ. 

  
2.1.1. Os proponentes devem ser coordenadores de curso, estando os 

mesmos obrigados a fazerem parte do comitê organizador do 
evento. 

 
2.1.2. Os eventos devem ter caráter coletivo e devem ser aprovados 

pelo colegiado do curso. 
 

2.1.3. Os eventos devem ser realizados em algum dos campi da UFSJ e 
com participação majoritária dos alunos da UFSJ. 

 
2.2. Não são elegíveis, para este edital, eventos de caráter regional, 

nacional ou internacional, tais como congressos, seminários, 
workshops e assemelhados. 

 
 
3. Itens Financiáveis  
 

3.1. Podem ser apoiados e/ou financiados, conforme plano de aplicação 
de recursos encaminhado junto à proposta: material de consumo para 
a divulgação do evento, passagens nacionais e internacionais, diárias, 
uso de carros oficiais da UFSJ, serviços de pessoa física e/ou jurídica 
e uso da infraestrutura física da UFSJ. 

 
3.2. Não são financiáveis: publicação de anais, cadernos de resumo e 

semelhantes, lanches, aluguel de espaço físico, além de outros itens 
restritos por lei ou outro instrumento legal. 
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4. Documentação Exigida  
 

4.1. Projeto do evento, constando dos seguintes itens (quando aplicáveis, 
conforme a natureza do projeto): objetivo, público-alvo, justificativa, 
programação, número de vagas, dados relativos à realização (local, 
carga horária total, período de realização), nome de convidados (se 
for o caso) e orçamento detalhado, constando os itens a serem 
apoiados pela UFSJ, com respectivas descrições, justificativas e 
valores. 

 
4.2. Documentos avalizando e comprovando o apoio dos colegiados de 

curso de graduação envolvidos. 
 

4.3. Anuência das direções das Unidades Acadêmicas envolvidas e da 
Divisão de Prefeitura de Campus quanto ao uso da infraestrutura 
física da UFSJ. 

 
 

5. Endereçamento  
 
As propostas devem ser encaminhadas ao Setor de Apoio Acadêmico da Pró-
Reitoria de Ensino de Graduação, devidamente identificadas com o nome do 
proponente, endereço, telefones fixo e celular, e e-mail atualizado. 
 
 
6. Fórum de análise  
 

6.1. As propostas serão analisadas por uma comissão indicada pela Pró-
Reitoria de Ensino de Graduação, sendo composta por 5 (cinco) 
membros do corpo docente e aprovada pela câmara de ensino da 
congregação, com mandato de dois anos, permitida a recondução. 

 
6.2. Cada proposta aprovada pode ser apoiada até o limite de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), integral ou parcialmente, de acordo com a análise 
prevista no item 6.1 e conforme disponibilidade financeira da 
Instituição. 

 
6.3. O total financiado, de acordo com a dotação orçamentária da UFSJ, 

não poderá ultrapassar um total de R$ 160.000,00 (cento e sessenta 
mil reais). 
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7. Critérios de Análise  

 
 

Item Pontuação 
Máxima Critérios Balizadores Pontuaçã

o (faixa)  
Ausente no texto 0 
Relevância sem definição explícita 1 - 20 

1 - Relevância do evento 
para o curso 40 

Relevância Justificada 21 - 40 
Falta de integração entre cursos 0 - 10 
Evento envolvendo entre 2 e 4 
cursos 21 - 30 2 - Caráter de integração 

entre cursos 40 
Evento envolvendo mais de 4 
cursos 31 - 40 

Ausência de cronograma de 
execução financeira 0 

Cronograma não adequado ao 
projeto 1 - 5 

3 - Cronograma de 
execução financeira e 
adequação ao projeto 

10 

Cronograma adequado ao projeto 6 - 10 
Até 50 participantes 0 
De 50 a 250 participantes 1 - 5 4 - Número de participantes 10 
Acima de 250 participantes 6 - 10 

 
 
 

7.1. Os projetos serão pontuados em no máximo de 100 pontos e 
classificados em ordem decrescente até o limite da execução 
orçamentária contida no item 6.3 e limitado à uma única submissão 
por proponente, independente da etapa, conforme calendário contido 
no item 8.  

 
7.2. Como critério de desempate será utilizado a maior nota do item 4. 

Permanecendo o empate, utiliza-se a nota do item 3, assim por 
diante. Permanecendo empate em todos os itens, a decisão será a 
cargo da comissão, em maioria simples. 

 
 
 
8. Calendário de submissão e resultado das análises  
 

Período de realização 
do evento 

Data limite para 
encaminhamento das 

propostas 

Data de divulgação dos 
resultados  

Junho a agosto de 2013 15 de abril de 2013 30 de abril de 2013 
Setembro a dezembro 

de 2013 1° de agosto de 2013 15 de agosto de 2013 

Janeiro a abril de 2014 5 de novembro de 2013 19 de novembro de 2013 
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9. Prestação de Contas  
 
O relatório final do evento deverá ser encaminhado à Pró-Reitoria de Ensino de 
Graduação até 30 (trinta) dias após o término do evento, a título de prestação 
de contas. Deverá constar do referido relatório um breve histórico financeiro do 
projeto (incluindo o orçamento executado do evento e demonstrativo da 
utilização dos recursos) e informações sobre o público atingido. O não envio do 
relatório caracterizará a situação de inadimplência dos proponentes (tanto dos 
servidores, quanto do curso), os quais ficarão impedidos de apresentar novas 
propostas até a regularização da situação. 

 
 
10. Divulgação dos resultados  
 
Todos os atos e resultados referentes a este edital serão divulgados 
exclusivamente no sítio http://www.ufsj.edu.br/proen/editais.php 
 
 
11. Interposição de recursos  
 
Recursos quanto aos resultados devem ser interpostos no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas após sua divulgação. Devem ser encaminhados ao 
Setor de Apoio Acadêmico da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação e terão 
como fórum de análise o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFSJ 
(CONEP). 
 
 
 
 

São João del-Rei, 09 de abril de 2013 
 
 
 
 
 

Profª. Valéria Heloísa Kemp 
Reitora 
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6.5.1.2 – EDITAL 002/2013/UFSJ/REITORIA 

Apoio à Organização de Eventos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Objetivo 

Conceder apoio financeiro a eventos acadêmicos, nas diferentes áreas de conhecimento, 
contribuindo para a difusão de conhecimento, nas suas dimensões de ensino, pesquisa e 
extensão. 

2. Elegibilidade 

2.1. São consideradas elegíveis para o presente edital propostas que visem à 
realização de eventos que tenham por objetivo a divulgação de resultados de 
pesquisas, atividades de extensão ou de ensino.

2.2. O proponente deve ser docente ou técnico-administrativo vinculado à UFSJ, 
fazer parte do comitê organizador do evento e possuir formação e experiência 
compatíveis com a programação do evento , comprovada em seu currículo da 
Plataforma Lattes.

2.2.1. Têm prioridade as propostas de eventos que tenham objetivos coletivos, 
atestados pelos colegiados de cursos ou unidades da UFSJ.

2.2.2. Os eventos devem ser realizados em algum dos campi da UFSJ ou, 
quando fora, devem ser realizados no estado de Minas Gerais, e com 
participação majoritária da UFSJ.

2.3. Cada proponente pode apresentar apenas 1 (uma) proposta no âmbito deste 
edital.

2.4. Os proponentes devem apresentar comprovante de solicitação de apoio a 
órgãos de fomento externos à UFSJ.

2.5. As propostas devem ser apresentadas no prazo mínimo de 60 dias antes da 
realização do evento.

2.6. Não são elegíveis, para este edital, semanas acadêmicas e eventos que 
tenham caráter de curso, como cursos de extensão, graduação ou pós-graduação 
e assemelhados. 
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3. Itens Financiáveis 

3.1. Podem  ser  financiados,  conforme  plano  de  aplicação  de  recursos 
encaminhado junto à proposta: material de consumo para a divulgação do evento, 
passagens nacionais e/ou internacionais, diárias de pessoal da UFSJ ou servidores 
públicos, uso de carros oficiais da UFSJ, serviços de pessoa física e/ou jurídica e 
uso da infraestrutura física da UFSJ.

3.2. Os custos do evento devem ser  compartilhados com outras agências de 
fomento e/ou fontes de recursos.

3.3.  Não  são  financiáveis:  publicação  de  anais,  cadernos  de  resumo  e 
semelhantes, coffe break, aluguel de espaço físico.

4. Documentação Exigida 

4.1. Projeto do evento, constando os seguintes itens (quando aplicáveis, conforme 
a  natureza  do  projeto):  objetivo,  justificativa,  incluindo  a  relevância  para  a 
comunidade  acadêmica  da  UFSJ,  abrangência  (local,  regional,  nacional  ou 
internacional),  comissão  organizadora,  público-alvo,  programação,  número  de 
vagas, dados relativos à realização (local, carga horária total, período/horário de 
realização),  taxa  de  inscrição  (única  ou  diferenciada),  sessões,  nome  de 
conferencistas, previsão do número de trabalhos inscritos e orçamento detalhado, 
constando  os  itens  a  serem  apoiados  pela  UFSJ,  pelas  demais  agências  de 
fomento  e  os  custeados  com  taxas  de  inscrição,  com  respectivas  descrições, 
justificativas e valores.

4.2.  Documentos  avalizando  e  comprovando  o  apoio  dos  programas  de  pós-
graduação, cursos de graduação ou programas/projetos de extensão, quando for o 
caso.

4.3. Anuência das direções das Unidades Acadêmicas envolvidas e da prefeitura 
de Campus quanto ao uso da infraestrutura física da UFSJ.

4.4. Documentos  comprovando  o  encaminhamento  da  solicitação  de  apoio 
financeiro  a  órgãos  de  fomento  externos  à  UFSJ,  respeitados  os  prazos 
estabelecidos  por  esses  órgãos.  Essa  comprovação  poderá  ser  anexada  ao 
processo  posteriormente  à  sua  submissão  a  este  edital,  porém,  antes  de  sua 
implementação financeira.

4.5.  Resultado da análise das solicitações de apoio financeiro  encaminhadas a 
órgãos de fomento externos à UFSJ. Essa comprovação poderá ser anexada ao 
processo posteriormente à sua submissão a este edital. 
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5. Endereçamento 

As propostas devem ser encaminhadas ao Setor de Apoio Acadêmico da Pró-Reitoria de 
Ensino de Graduação,  devidamente identificadas com o nome do responsável  (nome, 
endereço, telefones fixo e celular, endereço de e-mail atualizado). 

6. Fórum de análise 

6.1. As propostas serão analisadas em conjunto pelas Pró-Reitorias de Pesquisa e 
Pós-graduação, de Ensino de Graduação e de Extensão, quanto ao mérito e ao 
apoio solicitado. Também poderão ser só licitados pareceres a consultores ad hoc. 

6.2. Cada proposta aprovada pode ser apoiada integral ou parcialmente, de acordo 
com  a  análise  prevista  no  item  6.1  e  conforme  disponibilidade  financeira  da 
Instituição, até os limites abaixo, em função da abrangência do evento: 

6.2.1.  Eventos  locais  (eventos  que  envolvam  em  sua  organização  apenas 
unidades acadêmicas da UFSJ ou instituições das microrregiões de atuação da 
UFSJ): valor máximo da proposta - R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 

6.2.2. Eventos regionais (eventos que envolvam em sua organização instituições 
de  diferentes  estados  da  região  Sudeste):  valor  máximo  da  proposta  -  R$ 
5.000,00 (cinco mil reais). 

6.2.3. Eventos Nacionais (eventos que envolvam em sua organização instituições 
de distintas regiões do país, com ampla participação de especialistas nacionais): 
valor máximo da proposta - R$ 7.000,00 (sete mil reais). 

6.2.4. Eventos internacionais (eventos com ampla participação de especialistas e 
instituições internacionais  e ampla  divulgação fora  do país):  valor  máximo da 
proposta - R$ 9.000,00 (nove mil reais). 

6.3. O total financiamento, de acordo com a dotação orçamentária da UFSJ, será 
de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), podendo haver novos aportes caso 
haja disponibilidade de recursos. 

7. Critérios de Análise 

7.1. Serão consideradas, na seguinte ordem decrescente de prioridade: 
• Propostas promovidas pelos programas de pós-graduação Stricto Sensu 

da UFSJ, cursos de graduação ou programas/projetos de extensão da 
UFSJ;

• Propostas apoiadas pelos programas de pós-graduação Stricto Sensu da 
UFSJ,  cursos  de  graduação  ou  programas/projetos  de  extensão  da 
UFSJ;
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• Demais propostas que não se enquadrem nos critérios anteriores. 

7.2. Serão priorizados:
• Eventos abertos à comunidade externa;
• Eventos  com  características  de  integração  entre  ensino,  pesquisa  e 

extensão;
• O apoio à participação de convidado externo (passagem e hospedagem) 

e despesas com a divulgação do evento. 

7.3. As propostas serão pontuadas e classificadas segundo a tabela abaixo:

Critério Pontuação
Abrangência  do 
evento

Internacional 30
Nacional 25
Regional 15
Locas 10

Promoção  do 
evento

Promovidas  pelos  Programas  de  Pós-Graduação 
Strictu  Sensu, cursos  de  Graduação  ou 
Programas/Projetos de extensão.

30

Apoiadas pelos Programas de Pós-Graduação Strictu 
Sensu, cursos de Graduação ou Programas/Projetos 
de extensão.

15

Objetivos do evento 10
Justificativas para realização do evento 10
Adequação do número de participantes à estrutura prevista no projeto. 10
Envolvimento dos docentes e técnico -administrativos da UFSJ. 10

7.4.  Os  itens  "Objetivos  do  evento,  "Justificativa  para  a  realização  do evento",  
"Adequação  do  número  de  participantes  à  estrutura  prevista  no  projeto"  e 
"Envolvimento dos docentes e técnico-administrativos da UFSJ" serão avaliados 
pela comissão julgadora  de forma qualitativa e comparativa  entre as  propostas 
submetidas, e serão classificados segundo a escala: Excelente - 10 pontos; Muito 
bom - 8 pontos; Bom - 6 pontos; Razoável - 4 pontos; e Fraco - 0 pontos. 

7.5. Em caso de empate entre propostas, serão considerados como critérios de 
desempate, na seguinte ordem: pontuação obtida no item "Objetivos do evento" e a 
obtida no item "Justificativas para a realização do evento".
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8. Calendário para submissão e resultado das análises*

Período de realização do 
evento

Data limite para 
encaminhamento das 

propostas

Data de divulgação dos 
resultados

Junho a agosto de 2013 15 de maio de 2013 4 de junho de 2013
Setembro a dezembro de 

2013
1° de agosto de 2013 15 de agosto de 2013

Janeiro a abril de 2014 5 de novembro de 2013 19 de novembro de 2013

*Observar item 2.4 deste Edital.

9. Prestação de Contas 

O relatório final do evento deve ser encaminhado ao Setor de Apoio Pedagógico da Pró-
Reitoria de Ensino de Graduação até 30 (trinta) dias após o término do evento, a título de 
prestação de contas. Deverá constar do referido relatório um breve histórico financeiro do 
projeto (incluindo o orçamento executado do evento e demonstrativo da utilização dos 
recursos), informações sobre o público atingido etc. O não envio do relatório caracterizará 
a  situação  de  inadimplência  dos  proponentes,  dos  quais  não  serão  julgadas  novas 
propostas até a regularização da situação.

10. Divulgação dos resultados 

Todos os atos e resultados referentes a este edital serão divulgados exclusivamente no 
sítio http://www.ufsj.edu.br/proen/editais.php 

11. Interposição de recursos 

Recursos quanto aos resultados devem ser interpostos no prazo máximo de 2 (dois) dias 
úteis após sua divulgação. Devem ser encaminhados ao Setor de Apoio Acadêmico da 
Pró-Reitoria  de  Ensino  de  Graduação  e  terão  como  fórum  de  análise,  em  primeira 
instância, a Comissão Avaliadora.

São João del-Rei, 09 de abril de 2013 , com retificação em 27 de julho de 2013

Profª. Valéria Heloísa Kemp 
Reitora
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EDITAL 003/2013/UFSJ/REITORIA 
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 

LABORATÓRIOS DE ENSINO 

 
 

1. Objetivo 
 
Apoiar propostas de aquisição e manutenção de equipamentos de laboratórios 
de ensino dos cursos de Graduação da UFSJ, com prioridade àqueles que 
servem aos cursos em processo de reconhecimento. 
 

2. Elegibilidade 
 
São consideradas propostas elegíveis para aquisição e manutenção de 
equipamentos de laboratórios de ensino para os cursos da UFSJ.  
 
2.1. Os proponentes devem ser o dirigente máximo da Unidade Acadêmica 

(Chefe do Departamento ou Diretor de Centro) responsável pelo 
laboratório de ensino e o Coordenador de um Curso usuário do laboratório 
de ensino.  
 

2.2. A proposta deve ser aprovada pelo órgão deliberativo máximo da 
Unidade Acadêmica e pelo Colegiado do Curso.  

 
2.3. A manutenção do equipamento não pode ter valor previsto igual ou 

superior a 40% do seu valor de mercado. 
 
2.4. Para a proposta de aquisição de equipamento(s), deve ser apresentado 

o local onde o equipamento será instalado com documento 
comprobatório da Unidade Acadêmica responsável e da Prefeitura de 
Campus, bem como o número de disciplina(s) e/ou unidade(s) 
curriculare(s) usuárias do laboratório, capacidade máxima e número de 
discentes atendidos. 

 
2.5. Não são elegíveis, para este edital, equipamentos de pesquisa ou com 

outros fins, que não os deste edital. 
 
 

3. Itens Financiáveis 
 
3.1. Podem ser apoiados e/ou financiados, conforme plano de aplicação de 
recursos encaminhado junto à proposta: aquisição de equipamentos de 
laboratório de ensino; manutenção de equipamentos de laboratório de ensino, 
tanto para compra de peças quanto contratação de pessoa jurídica para 
manutenção.  
 
3.2. Itens não caracterizados como equipamento de laboratório de ensino, 
portanto não financiáveis por este edital: locação de equipamentos; materiais 
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de consumo; taxas de importação; mobiliário; aparelho de ar condicionado e 
demais aparelhos eletroeletrônicos destinados à infraestrutura administrativa; 
construções ou reformas de edificações. 
 
 

4. Documentação Exigida 
 
4.1. Proposta de aquisição ou manutenção de equipamentos constando dos 
seguintes itens (quando aplicáveis, conforme a natureza do projeto): faixa de 
valores em que se encaixa o pedido, objetivo, justificativa, capacidade de 
atendimento, número de discentes atendidos, descrição do espaço físico do 
laboratório, número de equipamentos existentes no laboratório, constando os 
itens a serem adquiridos ou que passarão por manutenção com justificativa e 
adequação aos projetos pedagógicos e orçamento detalhado. 
 
4.2. Documentos comprobatórios da aprovação pelo órgão colegiado máximo 
da Unidade Acadêmica e colegiado(s) de curso(s) de graduação envolvido(s).  
 
4.3. Anuência das direções das Unidades Acadêmicas envolvidas e da 
Divisão de Prefeitura de Campus quanto à infraestrutura física da UFSJ em que 
serão lotados os equipamentos. 
 

5. Endereçamento 
 
As propostas devem ser encaminhadas ao Setor de Apoio Acadêmico da Pró-
Reitoria de Ensino de Graduação, devidamente identificadas com o nome do 
proponente, endereço, telefones fixo e celular, e e-mail atualizado.  
 

6. Fórum de análise 
 
6.1. As propostas serão analisadas por uma comissão indicada pela Pró-
Reitoria de Ensino de Graduação, sendo composta por 5 (cinco) membros do 
corpo docente e aprovada pela Câmara de Ensino da Congregação, com 
mandato de dois anos, permitida a recondução. 
 
6.2. As propostas devem se encaixar em duas faixas de valores: 
   
I – até R$ 125.000,00 e  
II – acima de R$ 125.000,00 até R$ 250.000,00, inclusive. 
 
6.3. Cada proponente poderá apresentar até três propostas para a faixa I e 
somente uma para a faixa II. 
 
6.4. Cada proposta aprovada pode ser apoiada integral ou parcialmente, de 
acordo com a análise prevista no item 6.1 e conforme disponibilidade financeira 
da Instituição.  
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6.5. O total financiado, de acordo com a dotação orçamentária da UFSJ, não 
pode ultrapassar um total de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), sendo o 
peso 1,25 para a faixa I e 0,75 para a faixa II. 

 
6.6. A UFSJ, considerando a qualidade das propostas e sua relevância para 
os cursos envolvidos, poderá complementar os recursos alocados, conforme 
dotação orçamentária disponível. 

 
6.7. Não serão analisadas as propostas que não atenderem integralmente os 
itens 2 e 4 deste edital. 
 

7. Critérios de Análise 
 

Item 
Pontuação 

Máxima 
Critérios Balizadores Pontuação 

1. Espaço Físico 20 

Não apresenta espaço físico 0 

Apresenta espaço físico, mas 
necessita de adequações. 

10 

Apresenta espaço físico 
adequado 

20 

2. Quanto ao Conceito 
Preliminar do Curso 

30 

Sem CPC 30 

CPC menor ou igual a 3 25 

CPC igual a 4 15 

CPC igual a 5 10 

3. Adequação ao PPC do 
curso 

30 

Não Previsto no PPC 0 

Previsto para uso em UC
1
 

Mista exclusiva 
5 

Previsto para uso 
compartilhado por mais de 
uma UC Mista 

10 

Previsto para uso em UC 
Prática exclusiva 

20 

Previsto para uso 
compartilhado por mais de 
uma UC Prática  

30 

4. Número de discentes 
atendidos em diferentes 
horários turnos 

20 
0,04 x o número de alunos do curso até o 
limite de 20 pontos

2
. 

 
7.1. Os projetos são pontuados em no máximo 100 pontos e classificados em 
ordem decrescente até o limite da dotação orçamentária contida no item 6.3 
e/ou a nota de corte de 70 pontos.  
 
7.2. Como critério de desempate será utilizado a maior nota do item 3. 
Permanecendo o empate, utiliza-se a nota do item 2, assim por diante. 
Permanecendo empate em todos os itens, a decisão será a cargo da comissão, 
em maioria simples. 
 

                                                
1
  Unidade Curricular 

2
  Do curso cujo coordenador é proponente 
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7.3. A Comissão analisará in loco os laboratórios de ensino indicado na 
Proposta submetida a este edital. 
 

8. Calendário de submissão e resultado das análises 

 
As propostas devem ser encaminhadas até 5 (cinco) de agosto de 2013. Os 
resultados serão divulgados no dia 05 (cinco) de setembro de 2013. 
 
9. Divulgação dos resultados 

 
Todos os atos e resultados referentes a este edital serão divulgados 
exclusivamente no sítio http://www.ufsj.edu.br/proen/editais 
 

10. Interposição de recursos 
 
Recursos quanto aos resultados devem ser interpostos no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas após sua divulgação. Devem ser encaminhados ao 
Setor de Apoio Acadêmico da Pró-reitoria de Ensino de Graduação e terão 
como fórum de análise o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFSJ 
(CONEP) 
 
 
 

São João del-Rei, 05 de junho de 2013 
 
 
 
 
 
 
 

Profª. Valéria Heloísa Kemp 

Reitora - UFSJ 
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EDITAL 004/2013/UFSJ/REITORIA 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

 

 A reitora da Universidade Federal de São João del-Rei, no uso de 

suas atribuições, e considerando: 

 

a) a necessidade de apoiar o desenvolvimento dos cursos de 

graduação, em particular dos criados no âmbito do Programa de 

Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais (REUNI); 

b) que as demandas dos programas de pós-graduação têm sido 

regularmente atendidas por meio dos editais de apoio de 

agências de fomento à aquisição de material bibliográfico 

técnico-científicos para pós-graduação, sobretudo, por parte da 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais 

(FAPEMIG); e 

c) a necessidade de maior apoio aos grupos de pesquisa 

emergentes e aos grupos de extensão, 

 

torna público este edital, contendo: 

 

1. OBJETIVOS 

1.1. Apoiar propostas de aquisição de material bibliográfico para o 

atendimento das necessidades: 

 1.1.1. dos cursos de Graduação; 

 1.1.2. de incentivos ao desenvolvimento da pesquisa e da 

extensão na UFSJ. 

 

1.2. Para fins deste edital, são considerados materiais bibliográficos: 

livros, teses, mapas, filmes, enciclopédias, vídeos, discos, normas 

técnicas, microfilmes, microformas, partituras e patentes. 

 

2. ITENS FINANCIÁVEIS 

2.1. São financiáveis no presente edital: 

2.1.1. material bibliográfico da referência básica das unidades 

curriculares obrigatórias previstas no Projeto Pedagógico do Curso 

(PPC) de Graduação, conforme aprovado pelo Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão da UFSJ (CONEP), respeitado o limite 

de três títulos por unidade curricular; 

2.1.2. material bibliográfico para desenvolvimento de projetos de 

pesquisa e/ou extensão, registrados e aprovados pelas instâncias 

competentes, desenvolvidos por docentes e/ou técnico-

administrativos não vinculados a programas de pós-graduação. 

 

2.2. Não serão admitidas propostas de aquisição de livros que se 

encontrem fora dos catálogos das editoras ou que estejam esgotados, 
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bem como a assinatura de periódicos. 

 

3. ELEGIBILIDADE DOS PROPONENTES 

3.1. As propostas para este edital devem ser apresentadas:  

3.1.1. para o objetivo descrito no item 1.1.1, por coordenador de 

curso de Graduação;  

3.1.2. para o objetivo descrito no item 1.1.2, por dirigente máximo de 

Unidade Acadêmica (Chefe do Departamento ou Diretor de 

Centro).  

 

3.2. A proposta deve ser aprovada pelo órgão deliberativo máximo da 

Unidade Acadêmica ou pelo Colegiado do Curso, conforme a natureza 

do pedido. 

 

4. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

A proposta deve ser instruída com os documentos relacionados a seguir: 

 

4.1. Formulário detalhando as obras a serem adquiridas (Anexo I) em 

planilha eletrônica no formato do Microsoft Excel XP/2003 ou superior. 

 

4.2. Documentos comprobatórios da aprovação pelo colegiado de 

curso ou pelo órgão colegiado máximo da Unidade Acadêmica.  

 

5. ENDEREÇAMENTO 

As propostas devem ser encaminhadas, em formato eletrônico, ao Setor 

de Apoio Acadêmico da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, 

devidamente identificadas com o nome do proponente, endereço, 

telefones fixo e celular, e e-mail atualizado. 

 

6. FÓRUM DE ANÁLISE 

6.1. As propostas serão analisadas por uma comissão indicada pela Pró-

Reitoria de Ensino de Graduação, composta pelo Diretor da Divisão de 

Biblioteca (DIBIB), por dois (02) bibliotecários da DIBIB e por três (03) 

membros do corpo docente.  

 

6.2. O recurso financeiro disponibilizado é de R$ 1.000.000,00 (um milhão 

de reais) distribuído da seguinte forma: 

6.2.1. Cursos de Graduação: R$ 900.000,00 

6.2.2. Pesquisa e Extensão: R$ 100.000,00 

 

6.3. O valor limite por pedido é: 

6.3.1. Cursos de Graduação: número de vagas previstas no PPC, 

multiplicado por R$ 125,00. 

6.3.2. Pesquisa e Extensão: R$ 4.500,00 para as unidades 

acadêmicas com até 15 docentes do quadro permanente 

(contados na data de lançamento deste edital), mais R$150,00 
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por docente que exceda esse número. 

6.3.3. Entende-se por número de vagas previstas no PPC, as vagas 

oferecidas anualmente, multiplicado pelo tempo médio de 

integralização do curso. 

 

6.4. Cada proposta aprovada pode ser apoiada integral ou 

parcialmente, pela comissão prevista no item 6.1, de acordo com os 

critérios definidos no item 8 e conforme disponibilidade financeira da 

Instituição.  

 

6.5. A UFSJ, considerando as necessidades apontadas, poderá 

complementar os recursos alocados, conforme dotação orçamentária 

disponível. 

 

7. DA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS 

7.1. O acervo adquirido com recursos deste Edital será patrimônio da 

UFSJ e ficará sob a responsabilidade da DIBIB, sendo alocado na 

biblioteca do campus indicado na proposta ou, na falta dessa 

informação, no qual funciona a unidade proponente. 

 

7.2. O acervo adquirido para qualquer das finalidades será de uso 

comum do conjunto da comunidade acadêmica, sendo proibida 

qualquer restrição ao acesso. 

 

8. CRITÉRIOS DE ANÁLISE 

8.1. A Comissão responsável pela análise excluirá os itens identificados 

como indisponíveis e/ou esgotados, informando a situação no 

resultado. 

 

8.2. As propostas referentes ao primeiro objetivo, descrito no item 1.1.1, 

serão classificadas pelo conceito preliminar de curso (CPC), em ordem 

crescente do conceito, priorizando-se os cursos ainda não avaliados e 

observando-se a relação máxima de 6 discentes por cada título 

solicitado, por meio da soma dos exemplares propostos e os já 

existentes no acervo depositário.  

 8.2.1 O mínimo de três referências na bibliografia básica, cinco na 

bibliografia complementar, bem como o patamar de seis discentes por 

exemplar estão definidos em: BRASIL. Ministério da Educação. Comissão 

Nacional de Avaliação da Educação Superior: Avaliação de cursos de 

graduação, bacharelado e licenciatura (subsidia o ato de 

reconhecimento). Brasília, 2010. 

 

8.3. O atendimento às propostas referentes ao segundo objetivo, 

descrito no item 1.1.2, seguirá a ordem definida pelas unidades 

acadêmicas proponentes, buscando equidade no atendimento, 

considerado o montante das propostas.  
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8.4. No caso de indicação de itens já existentes no acervo, será 

avaliada a pertinência da aquisição de mais exemplares, em 

conformidade com o item 8.2. 

 

8.5. A DIBIB deve emitir parecer informando a real demanda de itens 

iguais solicitados por mais de um proponente. 

 

8.6. São critérios eliminatórios o preenchimento correto de todos os 

campos do formulário e a adequação do valor máximo solicitado ao 

teto definido. 

 

9. CALENDÁRIO 

9.1. Lançamento do Edital: 14 de junho de 2013. 

9.2. Data final para o envio das propostas: 15 de julho de 2013. 

9.3. Divulgação do resultado: 16 de agosto de 2013. 

9.4. Interposição de recurso: 20 de agosto de 2013. 

9.5. Divulgação do resultado final: 02 de setembro de 2013. 

 

10. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

Todos os atos e resultados referentes a este edital serão divulgados 

exclusivamente no sítio http://www.ufsj.edu.br/proen/editais 

 

11. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

Recursos quanto aos resultados devem ser interpostos no prazo máximo 

de dois dias úteis após sua divulgação. Devem ser encaminhados ao 

Setor de Apoio Acadêmico da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação e 

terão como fórum de análise, em primeira instância, a comissão 

julgadora. 

 

 

 

 

São João del-Rei, 24 de junho de 2013 

 

 

 

 

Profª. Valéria Heloísa Kemp 

Reitora - UFSJ 

http://www.ufsj.edu.br/proen/editais


Relatório de Autoavaliação Institucional 2014 – UFSJ 

Comissão Própria de Avaliação – CPA UFSJ 2014/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.1.5 – EDITAL 001/2014/UFSJ/REITORIA 

Apoio à Organização de Semanas Acadêmicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Edital 001/2014/UFSJ/REITORIA 
Apoio à Organização de Semanas Acadêmicas 

 

____________________________________________________________ 

 
Universidade Federal de São João del-Rei – Praça Frei Orlando , 170 – São João del-Rei – MG – Brasil 

Cep: 36.307-352 - E-mail: reitoria@ufsj.edu.br – Fone: (32) 3379-2340/2344 – Fax (32) 3379-2525 
 

1 

1. Objetivo  
Conceder apoio e financiamento às semanas acadêmicas, nas diferentes áreas de 
conhecimento, com o intuito de contribuir para a difusão de conhecimento e para a 
diminuição da evasão e retenção nos cursos de graduação da UFSJ. 
 
2. Elegibilidade  
2.1. São consideradas propostas elegíveis para o presente edital propostas que visem 
à realização de semanas acadêmicas de cursos da UFSJ. 
 

2.1.1. Os proponentes devem ser coordenadores de curso em associação com 
os Centros Acadêmicos (CA) envolvidos, estando os mesmos obrigados a 
fazerem parte do comitê organizador do evento, sendo que na ausência do CA 
do Curso, esse deve ser substituído por entidade acadêmica equivalente ou 
grupo de alunos formalmente instituído pelo colegiado de curso. 
 
2.1.2. Os eventos devem ter caráter coletivo e devem ser aprovados pelo 
colegiado do curso. 
 
2.1.3. Os eventos devem ser realizados em algum dos campi da UFSJ e com 
participação majoritária dos alunos da UFSJ. 

 
2.2. Não são elegíveis, para este edital, eventos de caráter regional, nacional ou 
internacional, tais como congressos, seminários, workshops e assemelhados.  
 
2.3. Estão impedidos de se inscrever os proponentes com prestação de contas 
pendente até a data de inscrição neste edital, referente ao Edital 
001/2013/UFSJ/Reitoria. 
 
3. Itens Financiáveis  
3.1. Podem ser financiados, conforme modelo no ANEXO II, encaminhado junto à 
proposta: diárias para servidor público federal, diárias para colaborador eventual, uso 
de carros oficiais da UFSJ, diárias para motoristas, passagens aéreas nacionais, 
passagens aéreas internacionais, passagens rodoviárias, material para divulgação 
confeccionado na gráfica da UFSJ (cartaz, panfleto, folder, pastas padrão da UFSJ, 
certificados), banners e uso da infraestrutura física da UFSJ. 
 
3.2. Não são financiáveis despesas que não estiverem relacionadas no ANEXO II 
como: publicação de anais, cadernos de resumo e semelhantes, coffe break, aluguel 
de espaço físico, etc. 
 
4. Documentação Exigida  
4.1. Visando à organização das informações, os modelos em anexo deverão ser 
utilizados, sob pena de desclassificação da proposta. 
 
4.2. Projeto do evento, constando dos seguintes itens: objetivo, público-alvo, 
justificativa, programação, número de vagas, dados relativos à realização (local, carga 
horária total, período de realização), nome de convidados (se for o caso), resumo do 
orçamento, considerações e referências, modelo no ANEXO I. 
 
4.3. Orçamento detalhado, modelo no ANEXO II. 
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4.4. Documentos avalizando e comprovando o apoio dos colegiados de curso de 
graduação envolvidos, modelo no ANEXO III. 
 
4.5. Anuência do(s) dirigente(s) máximo(s) da(s) Unidade(s) Acadêmica(s) (Chefe do 
Departamento ou Diretor do Centro) envolvida(s), e da Divisão de Prefeitura de 
Campus quanto ao uso da infraestrutura física da UFSJ, modelo no ANEXO IV. 
 
5. Endereçamento  
As propostas impressas devem ser encaminhadas ao Setor de Apoio Acadêmico da 
Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, devidamente assinadas e identificadas pelo 
proponente. 
 
Setor de Apoio Acadêmico – SEACA 
Pró-Reitoria de Ensino de Graduação – PROEN 
Universidade Federal de São João del Rei – UFSJ 
Campus Santo Antônio 
Praça Frei Orlando, 170, Centro, São João del-Rei – MG 
 
6. Fórum de análise  
6.1. 6.1. As propostas serão analisadas em conjunto pelas Pró-Reitorias de Pesquisa 
e Pós-graduação, de Ensino de Graduação e de Extensão e Assuntos Comunitários, 
quanto ao mérito e ao apoio solicitado. Também poderão ser solicitados pareceres a 
consultores ad hoc. 
 
6.2. Cada proposta aprovada pode ser apoiada até o limite de R$ 4.000,00 (quatro mil 
reais), integral ou parcialmente, de acordo com a análise prevista no item 6.1 e 
conforme disponibilidade financeira da Instituição. 
 
6.3. O total financiado, de acordo com a dotação orçamentária da UFSJ, não poderá 
ultrapassar um total de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais). 
 
7. Critérios de Análise 
7.1.Na primeira etapa as propostas serão classificadas segundo a tabela abaixo: 

Critério Descrição Classificação* 
 

SIM NÃO 

 
 
Elegibilidade 

Proponentes: Coordenadores de curso em associação 
com os Centros Acadêmicos (CA) envolvidos ou grupo 
de alunos instituído pelo colegiado de curso. 

  

Eventos com caráter coletivo.   
Proposta aprovada pelo colegiado do curso.   
Eventos realizado em algum dos campi da UFSJ.    
Participação majoritária dos alunos da UFSJ.   
Não se caracteriza como evento de caráter regional, 
nacional ou internacional, tais como congressos, 
seminários, workshops e assemelhados. 

  

Proponentes sem prestação de contas pendente 
referente ao Edital 001/2013/UFSJ/Reitoria 
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Documentação ANEXO I   
ANEXO II   
ANEXO III   
ANEXO IV   

* Para ser classificada a proposta deverá apresentar SIM em todos os campos. 

7.2. As propostas não classificadas não serão analisadas na 2ª etapa. 

7.3. Na 2ª etapa as propostas receberão pontuação segundo a tabela abaixo: 

Item Pontuação 
 Máxima 

Critérios Balizadores Pontuação 
(faixa) 

1. Relevância 
do evento 
para o curso 

40 

Ausente no texto 0 

Relevância sem definição explícita 1 – 20 

Relevância justificada 21 – 40 
2. Caráter de 
integração 
entre cursos 

40 

Falta de Integração entre cursos 20 

Evento envolvendo 2 cursos 30 

Evento envolvendo mais de 2 cursos 40 
3. 
Cronograma 
de execução 
financeira e 
adequação ao 
projeto 

10 

Cronograma não adequado ao projeto 0 

Cronograma adequado ao projeto 10 

4. Número de 
participantes 10 

0,025 x número de alunos participantes 
até o limite de 10 pontos 

0 – 10 

 
7.4. Como critério de desempate será utilizado a maior nota do item 4. Permanecendo 

o empate, utiliza-se a nota do item 3, assim por diante. Permanecendo empate em 

todos os itens, a decisão será a cargo da comissão, em maioria simples. 

7.7. Baseado no valor aprovado, os proponentes poderão remanejar suas despesas 
através do encaminhamento de formulário próprio ao Setor de Apoio Acadêmico, 
modelo no ANEXO V. A solicitação de remanejamento deverá ser encaminhada em 
até 2 dias antes do início do evento. 
 
8. Calendário para submissão e resultado das análises 

Período de realização do 
evento  

Maio a Agosto 
de 2014 

Setembro a  
Dezembro de 

2014 

Janeiro a Abril 
de 2015 

Limite para 
encaminhamento das 
propostas 

14/03/2014 02/06/2014 06/10/2014 

Homologação das 
inscrições 

20/03/2014 03/06/2014 07/10/2014 

Resultado da 1ª etapa 21/03/2014 04/06/2014 08/10/2014 

Período de recursos 21 a 23/03/2014 04 a 06/06/2014 08 a 10/10/2014 

Homologação da 1ª etapa 17/03/2014 09/06/2014 13/10/2014 

Resultado da 2ª etapa 26/03/2014 18/06/2014 22/10/2014 

Período de recursos 26 a 28/03/2014 18 a 20/06/2014 22 a 24/10/2014 
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Homologação da 2ª etapa 04/04/2014 27/06/2014 31/10/2014 

RESULTADO FINAL 04/04/2014 27/06/2014 31/10/2014 

 
9. Prestação de Contas  
O relatório final do evento deve ser encaminhado ao Setor de Apoio Pedagógico da 
Pró-Reitoria de Ensino de Graduação até 30 (trinta) dias após o término do mesmo, a 
título de prestação de contas, modelo no ANEXO VI. O não envio do relatório 
caracterizará situação de inadimplência dos proponentes, dos quais não serão 
julgadas novas propostas até a regularização da situação. 
 
10. Divulgação dos resultados  
Todos os atos e resultados referentes a este edital serão divulgados exclusivamente 
no sítio http://www.ufsj.edu.br/proen/editais.php. O detalhamento das despesas será 
encaminhado diretamente ao e-mail indicado pelo proponente. 
 
11. Interposição de recursos  
Recursos quanto aos resultados devem ser interpostos no prazo máximo de 2 (dois) 
dias úteis após sua divulgação. Devem ser encaminhados ao Setor de Apoio 
Acadêmico da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação e terão como fórum de análise, 
em primeira instância, a Comissão Avaliadora, modelo no anexo VII. 
 
 

São João del-Rei, 5 de fevereiro de 2014. 
 
 
 
 
 

Profª Drª Valéria Heloísa Kemp 
Reitora 

http://www.ufsj.edu.br/proen/editais.php
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1. Objetivo  
Conceder apoio financeiro a eventos acadêmicos, nas diferentes áreas de 
conhecimento, contribuindo para a difusão de conhecimento, nas suas dimensões de 
ensino, pesquisa e extensão.  
 
2. Elegibilidade  
2.1. São consideradas elegíveis para o presente edital propostas que visem à 
realização de eventos que tenham por objetivo a divulgação de resultados de 
pesquisas, atividades de extensão ou de ensino. 
 
2.2. O proponente deve ser docente ou técnico-administrativo vinculado à UFSJ, fazer 
parte do comitê organizador do evento e possuir formação e experiência compatíveis 
com a programação do evento, comprovada em seu currículo na Plataforma Lattes. 
 

2.2.1. Têm prioridade as propostas de eventos que tenham objetivos coletivos, 
atestados pelos colegiados de cursos ou unidades da UFSJ. 
 
2.2.2. Os eventos devem ser realizados em algum dos campi da UFSJ ou, 
quando fora, devem ser realizados no estado de Minas Gerais, e com 
participação majoritária da UFSJ. 

 
2.3. Cada proponente pode apresentar apenas 1 (uma) proposta no âmbito deste 
edital. 
 
2.4. Estão impedidos de se inscrever os proponentes com prestação de contas 
pendente até a data de inscrição neste edital, referente ao Edital 
002/2013/UFSJ/Reitoria. 
 
2.5. Os proponentes devem apresentar comprovante de solicitação de apoio a órgãos 
de fomento externos à UFSJ. 
 
2.6. As propostas devem ser apresentadas no prazo mínimo de 60 dias antes da 
realização do evento. 
 
2.7. Não são elegíveis, para este edital, semanas acadêmicas e eventos que tenham 
caráter de curso, como cursos de extensão, graduação ou pós-graduação e 
assemelhados. 
 
3. Itens Financiáveis  

3.1. Podem ser financiados, conforme modelo no ANEXO II, encaminhado junto à 

proposta: diárias para servidor público federal, diárias para colaborador eventual, uso 
de carros oficiais da UFSJ, diárias para motoristas, passagens aéreas nacionais, 
passagens aéreas internacionais, passagens rodoviárias, material para 
divulgaçãoconfeccionado na gráfica da UFSJ (cartaz, panfleto, folder, pastas padrão 
UFSJ, certificados), banners e uso da infraestrutura física da UFSJ. 
 
3.2. Os custos do evento devem ser compartilhados com outras agências de fomento 
e/ou fontes de recursos. 
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3.3. Não são financiáveis despesas que não estiverem relacionadas no ANEXO II 
como: publicação de anais, cadernos de resumo e semelhantes, coffe break, aluguel 
de espaço físico, etc. 
 
4. Documentação Exigida  
4.1. Visando à organização das informações, os modelos em anexo deverão ser 
utilizados, sob pena de desclassificação da proposta. 
 
4.2. Projeto do evento, modelo ANEXO I, constando os seguintes itens: objetivo, 
justificativa, incluindo a relevância para a comunidade acadêmica da UFSJ, 
abrangência (local, regional, nacional ou internacional), comissão organizadora, 
público-alvo, programação, número de vagas, dados relativos à realização (local, 
carga horária total, período/horário de realização), taxa de inscrição (única ou 
diferenciada), sessões, nome de conferencistas, previsão do número de trabalhos 
inscritos e resumo do orçamento, constando os itens a serem apoiados pela UFSJ, 
pelas demais agências de fomento e os custeados com taxas de inscrição, com 
respectivas descrições, justificativas e valores. 
 
4.3. Orçamento detalhado, modelo no ANEXO II. 
 
4.4. Documentos avalizando e comprovando o apoio dos programas de pós-
graduação, cursos de graduação ou programas/projetos de extensão, quando for o 
caso, modelo no ANEXO III. 
 
4.5. Anuência das direções das Unidades Acadêmicas envolvidas, e da prefeitura de 
Campus quanto ao uso da infraestrutura física da UFSJ, modelo no ANEXO IV. 
 
4.6. Documentos comprovando o encaminhamento da solicitação de apoio financeiro a 
órgãos de fomento externos à UFSJ, respeitados os prazos estabelecidos por esses 
órgãos. Essa comprovação poderá ser anexada ao processo posteriormente à sua 
submissão a este edital, porém, antes de sua execução financeira. 
 
4.7. Resultado da análise das solicitações de apoio financeiro encaminhadas a órgãos 
de fomento externos à UFSJ. Essa comprovação poderá ser anexada ao processo 
posteriormente à sua submissão a este edital. 
 
5. Endereçamento  
As propostas, impressas, devem ser encaminhadas ao Setor de Apoio Acadêmico da 
Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, devidamente assinadas e identificadas pelo 
proponente. 
 
Setor de Apoio Acadêmico – SEACA 
Pró-Reitoria de Ensino de Graduação – PROEN 
Universidade Federal de São João del Rei – UFSJ 
Campus Santo Antônio 
Praça Frei Orlando, 170, Centro, São João del-Rei – MG 
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6. Fórum de análise  
6.1. As propostas serão analisadas em conjunto pelas Pró-Reitorias de Pesquisa e 
Pós-graduação, de Ensino de Graduação e de Extensão, quanto ao mérito e ao apoio 
solicitado. Também poderão ser solicitados pareceres a consultores ad hoc. 
 
6.2. Cada proposta aprovada pode ser apoiada integral ou parcialmente, de acordo 
com a pontuação obtida na análise prevista no item 6.1 e conforme disponibilidade 
financeira da Instituição, até os limites abaixo, em função da abrangência do evento:  

6.2.1. Eventos locais (eventos que envolvam em sua organização apenas 
unidades acadêmicas da UFSJ ou instituições das microrregiões de atuação da 
UFSJ): valor máximo da proposta - R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 
 
6.2.2. Eventos regionais (eventos que envolvam em sua organização 
instituições de diferentes estados da região Sudeste): valor máximo da 
proposta - R$5.000,00 (cinco mil reais). 
 
6.2.3. Eventos Nacionais (eventos que envolvam em sua organização 
instituições de distintas regiões do país, com ampla participação de 
especialistas nacionais): valor máximo da proposta - R$ 7.000,00 (sete mil 
reais).  
 
6.2.4. Eventos internacionais (eventos com ampla participação de especialistas 
e instituições internacionais e ampla divulgação fora do país): valor máximo da 
proposta - R$ 9.000,00 (nove mil reais).  

 
6.3. O total dofinanciamento, de acordo com a dotação orçamentária da UFSJ, será de 
R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), podendo haver novos aportes caso haja 
disponibilidade de recursos.  
 
7. Critérios de Análise  
7.1.Na primeira etapa as propostas serão classificadas segundo a tabela abaixo: 

Critério Descrição Classificação* 
 

SIM NÃO 

 
 
Elegibilidade 

Visa à realização de eventos que tenham por objetivo a 
divulgação de resultados de pesquisas, atividades de 
extensão ou de ensino. 

  

Proponente: docente ou técnico-administrativo vinculado à 
UFSJ. 

  

Evento realizado em algum dos campi da UFSJ ou, se fora, 
realizado no estado de Minas Gerais, e com participação 
majoritária da UFSJ. 

  

Proponente apresentou apenas 1 (uma) proposta no âmbito 
deste edital. 

  

Proponentes sem prestação de contas pendente referente ao 
Edital 002/2013/UFSJ/Reitoria. 

  

Proponente apresentou comprovante de solicitação de apoio 
a órgãos de fomento externos à UFSJ. 

  

Propostas apresentada no prazo mínimo de 60 dias antes da 
realização do evento. 

  

Proposta não se caracteriza como semanas acadêmicas e 
eventos que tenham caráter de curso, como cursos de 
extensão, graduação ou pós-graduação e assemelhados. 
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Documentação ANEXO I   
ANEXO II   
ANEXO III   
ANEXO IV   

* Para ser classificada a proposta deverá apresentar SIM em todos os campos. 

7.2. As propostas não classificadas não serão analisadas na 2ª etapa. 

7.3. Na 2ª etapa as propostas receberão pontuação segundo a tabela abaixo: 

Item Pontuação 
 Máxima 

Critérios Balizadores Pontuação 

1. Abrangência do 
evento 

30 Internacional 30 

Nacional 25 

Regional 15 

Local 10 

2. Características do 
evento 

30 Promovido por programas 
de pós-graduação Stricto 
Sensu da UFSJ, cursos de 
graduação ou 
programas/projetos de 
extensão da UFSJ. 

30 

Apoio de programas de 
pós-graduação Stricto 
Sensu da UFSJ, cursos de 
graduação ou 
programas/projetos de 
extensão da UFSJ.  

20 

Não se enquadra nos 
critérios anteriores. 

0 

3. Participação no 
evento 

40 Evento aberto à 
comunidade externa. 

20 

Promove a integração entre 
ensino, pesquisa e 
extensão. 

10 

Total de participantes 
(0,025 x número de alunos 
participantes até o limite de 
10 pontos 

10 

 
7.5. Em caso de empate entre propostas, serão considerados como critérios de 
desempate, na seguinte ordem: pontuação obtida no item "Objetivos do evento" e a 
obtida no item "Justificativas para a realização do evento". No caso do item 3, da 
tabela acima, os valores dos itens deverão ser somados, até o limite de 40 pontos. 
 
7.7. Baseado no valor aprovado, os proponentes poderão remanejar suas despesas 
através do encaminhamento de formulário próprio ao Setor de Apoio Acadêmico, 
modelo no anexo V. A solicitação de remanejamento deverá ser encaminhada em até 
2 dias antes do início do evento. 
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8. Calendário para submissão e resultado das análises 

Período de realização do 
evento  

Maio a Agosto 
de 2014 

Setembro a  
Dezembro de 

2014 

Janeiro a Abril 
de 2015 

Limite para 
encaminhamento das 
propostas 

14/03/2014 02/06/2014 06/10/2014 

Homologação das 
inscrições 

20/03/2014 03/06/2014 07/10/2014 

Resultado da 1ª etapa 21/03/2014 04/06/2014 08/10/2014 

Período de recursos 21 a 23/03/2014 04 a 06/06/2014 08 a 10/10/2014 

Homologação da 1ª etapa 17/03/2014 09/06/2014 13/10/2014 

Resultado da 2ª etapa 26/03/2014 18/06/2014 22/10/2014 

Período de recursos 26 a 28/03/2014 18 a 20/06/2014 22 a 24/10/2014 

Homologação da 2ª etapa 04/04/2014 27/06/2014 31/10/2014 

RESULTADO FINAL 04/04/2014 27/06/2014 31/10/2014 

 
9. Prestação de Contas  
O relatório final do evento deve ser encaminhado ao Setor de Apoio Pedagógico da 
Pró-Reitoria de Ensino de Graduação até 30 (trinta) dias após o término do evento, a 
título de prestação de contas, modelo no ANEXO VI. O não envio do relatório 
caracterizará a situação de inadimplência dos proponentes, dos quais não serão 
julgadas novas propostas até a regularização da situação. 
 
10. Divulgação dos resultados  
Todos os atos e resultados referentes a este edital serão divulgados exclusivamente 
no sítio http://www.ufsj.edu.br/proen/editais.php. O detalhamento das despesas será 
encaminhado diretamente ao e-mail indicado pelo proponente. 
 
11. Interposição de recursos  
Recursos quanto aos resultados devem ser interpostos no prazo máximo de 2 (dois) 
dias úteis após sua divulgação. Devem ser encaminhados ao Setor de Apoio 
Acadêmico da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação e terão como fórum de análise, 
em primeira instância, a Comissão Avaliadora, modelo no ANEXO VIII. 
 

 

 
 

São João del-Rei, 5 de fevereiro de 2014. 
 
 
 
 

ProfªDrª Valéria Heloísa Kemp 
Reitora 

http://www.ufsj.edu.br/proen/editais.php
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Objetivo 
Apoiar propostas de aquisição de equipamentos de laboratórios para consolidação dos cursos de 
Graduação da UFSJ. 
 
 
Apresentação 
Este edital apresenta duas instâncias decisórias: uma no contexto das unidades acadêmicas e outra, 
da administração superior. Desta maneira, é possível levar em conta as indicações dos cursos 
quanto à priorização dos laboratórios e da sua importância para os mesmos, tornando a decisão 
mais adequada aos anseios dos cursos. Sendo assim, este edital se apresenta em duas partes, com 
agentes e fluxo de informações diferentes. 
 
 

PRIMEIRA ETAPA – Instância Local 
 
1. Elegibilidade 
São consideradas propostas elegíveis para aquisição de equipamentos de laboratórios de ensino 
para os cursos da UFSJ aquelas: 
 
1.1. cujo proponente é o Professor responsável pelo laboratório de ensino nomeado pela chefia da 

Unidade Acadêmica de lotação do laboratório e do Professor, devidamente comprovado. 
 

1.2. aprovadas pelo órgão deliberativo máximo da Unidade Acadêmica e pelo Colegiado do Curso 
ao qual é submetido.  

 
1.3. que apresentam o local onde o equipamento será instalado com documento comprobatório da 

Unidade Acadêmica em questão, bem como o número de disciplina(s) e/ou unidade(s) 
curricular(es) usuárias do laboratório, capacidade máxima de alunos por aula, número de 
discentes atendidos e os cursos que o utilizam. 

 
1.4. cujos espaços físicos a serem utilizados para a locação dos equipamentos estejam disponíveis 

ainda em 2014, sob pena de desclassificação da proposta. Esta informação deve ser obtida 
junto aos órgãos competentes da UFSJ. 

 
Não são elegíveis, para este edital, equipamentos de pesquisa ou com outros fins, que não os 
deste edital. 
 
 
2. Itens Financiáveis 
2.1. Podem ser apoiados e/ou financiados, conforme plano de aplicação de recursos 
encaminhado junto à proposta: equipamentos de laboratório de ensino e/ou de componentes para 
montagens de experimentos, e mobiliário para adequação de laboratórios. 
 
2.2. Não são financiáveis por este edital quaisquer itens que não sejam relacionados diretamente 
aos objetivos deste edital, tais como: consumíveis (reagentes, vidrarias, material de escritório, etc.); 
quaisquer equipamentos destinados à infraestrutura administrativa, construções ou reformas de 
edificações. 
 
3. Documentação Exigida 
3.1. Proposta de aquisição de equipamentos constando dos seguintes itens:  
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 justificativa; 

 unidades curriculares atendidas pelos laboratórios, com sua carga horária prática em 
disciplinas obrigatórias de cursos de graduação da UFSJ e número total de discentes 
atendidos (modelo no ANEXO I); 

 especificação técnica do espaço físico do laboratório, incluindo fotos do mesmo, 
comprovando o espaço físico e a sua adequação; 

 número e descrição dos equipamentos já existentes no laboratório; 

 relação dos itens a serem adquiridos com justificativa e adequação aos projetos 
pedagógicos, 

 orçamento detalhado1. 
 
3.2. Documento comprobatório da nomeação do proponente pela chefia da Unidade Acadêmica 
de sua lotação2. 
 
4. Endereçamento 
As propostas devem ser encaminhadas à coordenação de curso de graduação ao qual o laboratório 
está vinculado em termos do PPC, devidamente identificadas com o nome do proponente, endereço, 
telefones fixo e celular, e e-mail atualizado. 
 
5. Fórum de análise 
5.1. A avaliação será feita pelo colegiado de curso, podendo o mesmo indicar uma comissão ad 
hoc. O resultado deve ser apreciado e homologado em reunião própria, não cabendo, neste caso, ad 
referendum. 
 
5.2. As propostas devem ser apreciadas seguindo as diretrizes deste edital e conforme item 6. 
 
5.3. As propostas aprovadas deverão ser classificadas por ordem de prioridade de atendimento3 
(1ª prioridade, 2ª prioridade e assim sucessivamente), conforme avaliação do colegiado de curso, e 
enviadas, juntamente com a ata da reunião do colegiado de curso, para validação junto às Unidades 
Acadêmicas em que os laboratórios estão lotados, para homologação pela assembleia 
departamental (ou equivalente), garantindo assim a adequação do projeto à realidade da Unidade 
Acadêmica. 
 
5.4. Cada item solicitado deve ser justificado, individualmente, contextualizando com o que já 
existe no laboratório e sua necessidade para a melhoria das UCs relacionadas. 
 
5.5. Cada proponente só poderá enviar um único pedido, no valor máximo de R$ 150.000,00. 

 
5.6. Cada colegiado de curso poderá aprovar integral ou parcialmente cada projeto submetido, 
classificando-os de acordo com o item 5.3, de forma que a soma de projetos aprovados e 
classificados não ultrapasse R$ 250.000,00. 
 
5.7. Após a análise desta instância decisória, caberá ao colegiado de curso o encaminhamento 
para o Setor de Apoio acadêmico, contendo toda a documentação comprobatória, assim como as 

                                                 
1
 O orçamento deve contemplar valor de mercado, uma vez que não será garantida suplementação para orçamentos 

inadequados. 
2
 Itens obrigatórios, sob pena de desclassificação do projeto. 

3
  Cada nível de prioridade deve estar relacionado a uma única proposta.. 
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atas, a classificação final e as justificativas apresentadas para a decisão, que será utilizada na 
segunda etapa, como subsídio para a classificação final dos projetos contemplados. 
 
6. Critérios de Análise 
Os colegiados de curso devem apresentar critérios próprios que definam a prioridade de cada 
laboratório, devendo este compor o processo enviado para a segunda etapa, com as justificativas 
para cortes nos projetos, etc. 
 

SEGUNDA ETAPA – Administração Superior 
 

7. Elegibilidade 
Colegiados de curso responsáveis pela Primeira Etapa deste edital. 
 
8. Documentação Exigida 
Processo instruído com toda a documentação da PRIMEIRA ETAPA, constando a classificação por 
ordem de prioridade de atendimento conforme avaliação do Colegiado de Curso. 
 
9. Endereçamento 
Ao Setor de Apoio Acadêmico da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, devidamente identificado 
com o nome do curso, coordenador de curso, ramal e endereço eletrônico. 
 
10. Critérios de análise 
10.1 Os projetos serão analisados, classificados e atendidos até que todos sejam contemplados 
ou até o limite da dotação orçamentária, considerando os fatores relacionados a seguir: 

 

 O CPC, priorizando os menores conceitos;  

 O número de estudantes atendidos nas UC obrigatórias que utilizam o laboratório  

 Qualidade do projeto 

 A ordem de prioridade estabelecida pelos colegiados 
 
Para este edital, estão disponíveis R$ 3.700.000,00, podendo, a critério da administração superior, 
ser alterado, de acordo com a disponibilidade orçamentária. 
 
11. Fórum de análise 
Equipe da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, podendo esta indicar pareceristas ad hoc. 
 
 
12. Calendário de submissão e resultado das análises 
Conforme fluxograma  
 

 Submissão das propostas em primeira etapa: 04 de abril; 

 Submissão das propostas, pelo colegiado de curso, em segunda etapa: 09 de maio; 

 Resultado final: 27 de junho 
 
13. Divulgação dos resultados 
Todos os atos e resultados referentes a este edital serão divulgados exclusivamente no sítio 
http://www.ufsj.edu.br/proen/editais 
 

http://www.ufsj.edu.br/proen/editais
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É de responsabilidade dos requerentes na PRIMEIRA ETAPA, isto é, dos professores responsáveis 
pelo laboratório, a elaboração dos Termos de Referência dos projetos aprovados e o seu envio para 
o Setor de Apoio Acadêmico. 
 
14. Interposição de recursos 
Qualquer recurso poderá ser interposto até 48 horas após a divulgação dos resultados, endereçado 
em primeira instância à Pró-Reitoria de Ensino de Graduação. Em última instância, após 48 horas da 
decisão em primeira instância, à administração superior. 
 
 

São João del-Rei, 5 de fevereiro de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 

Profª. Valéria Heloísa Kemp 
Reitora - UFSJ 
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1. OBJETIVO 
1.1. Apoiar propostas de aquisição de material bibliográfico para o atendimento das 
necessidades: 
 1.1.1. dos cursos de Graduação; 
 1.1.2. de incentivos ao desenvolvimento da pesquisa e da extensão na UFSJ. 
 
1.2. Para fins deste edital, é considerado material bibliográfico: livros, teses, mapas, 
filmes, enciclopédias, vídeos, discos, normas técnicas, microfilmes, microformas, 
partituras e patentes. 
 
2. ITENS FINANCIÁVEIS 
2.1. São financiáveis no presente edital: 

2.1.1. material bibliográfico da referência básica das unidades curriculares 
obrigatórias previstas no Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Graduação, 
conforme aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFSJ 
(CONEP), respeitado o limite de três títulos por unidade curricular; 
2.1.2. material bibliográfico para desenvolvimento de projetos de pesquisa e/ou 
extensão, registrados e aprovados pelas instâncias competentes, 
desenvolvidos por docentes e/ou técnico-administrativos não vinculados a 
programas de pós-graduação. 

 
2.2. Não serão admitidas propostas de aquisição de livros que se encontrem fora dos 
catálogos das editoras ou que estejam esgotados, bem como a assinatura de 
periódicos. 
 
3. ELEGIBILIDADE DOS PROPONENTES 
3.1. As propostas para este edital devem ser apresentadas:  

3.1.1. para o objetivo descrito no item 1.1.1, por coordenador de curso de 
Graduação;  

3.1.2. para o objetivo descrito no item 1.1.2, por dirigente máximo de Unidade 
Acadêmica (Chefe do Departamento ou Diretor de Centro).  

 
3.2. A proposta deve ser aprovada pelo órgão deliberativo máximo da Unidade 
Acadêmica ou pelo Colegiado do Curso, conforme a natureza do pedido. 
 
4. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 
A proposta deve ser instruída com os documentos relacionados a seguir: 

4.1. Formulário detalhando as obras a serem adquiridas (Anexo I), na forma 
impressa, assinada pelo proponente, e em planilha eletrônica no formato do 
Microsoft Excel XP/2003 (extensão xls), totalmente preenchido, sob pena de 
desclassificação de itens, por falta de informação; 
4.2. Documentos comprobatórios da aprovação pelo colegiado de curso ou 
pelo órgão colegiado máximo da Unidade Acadêmica.  

 
5. ENDEREÇAMENTO 
As propostas impressas devem ser encaminhadas ao Setor de Apoio Acadêmico da 
Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, devidamente assinadas e identificadas pelo 
proponente. 
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Setor de Apoio Acadêmico – SEACA 
Pró-Reitoria de Ensino de Graduação – PROEN 
Universidade Federal de São João del Rei – UFSJ 
Campus Santo Antônio 
Praça Frei Orlando, 170, Centro, São João del-Rei – MG 
 
6. FÓRUM DE ANÁLISE 
6.1. As propostas serão analisadas por uma comissão indicada pelas Pró-Reitorias de 
Ensino de Graduação, Pesquisa e Pós-Graduação e Extensão e Assuntos 
Comunitários. 
 
6.2. O recurso financeiro disponibilizado é de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), 
distribuído da seguinte forma: 

6.2.1. Cursos de Graduação: R$ 900.000,00 
6.2.2. Pesquisa e Extensão: R$ 100.000,00 

 
6.3. O valor limite por pedido é: 

6.3.1. Cursos de Graduação: R$ 40.000,00 para cursos com entrada de até 40 
discentes, mais R$ 1.000,00 por discente que exceda esse número. 
6.3.2. Pesquisa e Extensão: R$ 4.500,00 para as unidades acadêmicas com 
até 15 docentes do quadro permanente (contados na data de lançamento deste 
edital), mais R$150,00 por docente que exceda esse número. 

 
6.4. Cada proposta aprovada pode ser apoiada integral ou parcialmente, pela 
comissão prevista no item 6.1, de acordo com os critérios definidos no item 8 e 
conforme disponibilidade financeira da Instituição. 
 
6.5. A UFSJ, considerando as necessidades apontadas, poderá complementar os 
recursos alocados, conforme dotação orçamentária disponível. 
 
7. DA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS 
7.1. O acervo adquirido com recursos deste Edital será patrimônio da UFSJ e ficará 
sob a responsabilidade da DIBIB, sendo alocado na biblioteca do campus indicado na 
proposta ou, na falta dessa informação, no qual funciona a unidade proponente. 
 
7.2. O acervo adquirido para qualquer das finalidades será de uso comum do conjunto 
da comunidade acadêmica, sendo proibida qualquer restrição ao acesso. 
 
8. CRITÉRIOS DE ANÁLISE 
8.1. A Comissão responsável pela análise excluirá os itens identificados como 
indisponíveis e/ou esgotados, informando a situação no resultado. 
 
8.2. As propostas referentes ao objetivo descrito no item 1.1.1 serão classificadas pelo 
conceito preliminar de curso (CPC), em ordem crescente do conceito, priorizando os 
cursos ainda não avaliados, e atendidas até que, para cada título, a soma do acervo 
existente e do solicitado atinja a relação de 6 discentes por exemplar1.  

                                                 
1 O mínimo de três referências na bibliografia básica, cinco na bibliografia complementar, bem como o 

patamar de seis discentes por exemplar estão definidos em: BRASIL. Ministério da Educação. Comissão 

Nacional de Avaliação da Educação Superior: Avaliação de cursos de graduação, bacharelado e 

licenciatura (subsidia o ato de reconhecimento). Brasília, 2010. 
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8.3. O atendimento às propostas referentes ao objetivo descrito no item 1.1.2 seguirá a 
ordem definida pelas unidades acadêmicas proponentes, buscando equidade no 
atendimento, considerado o número de docentes.  
 
8.4. No caso de indicação de itens já existentes no acervo, será avaliada a pertinência 
da aquisição de mais exemplares. 
 
8.5. A DIBIB deve emitir parecer informando a real demanda de itens iguais solicitados 
por mais de um proponente. 
 
8.6. São critérios eliminatórios o preenchimento correto de todos os campos do 
formulário e a adequação do valor máximo solicitado ao teto definido. 
 
9. CALENDÁRIO 
9.1. Lançamento do Edital: 5 de fevereiro de 2014. 
9.2. Data final para o envio das propostas: 04 de abril de 2014. 
9.3. Divulgação do resultado: 02 de junho de 2014. 
9.4. Interposição de recurso: de 02 a 4 de junho de 2014. 
9.5. Divulgação do resultado final: 11 de junho de 2014. 
 
10. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
Todos os atos e resultados referentes a este edital serão divulgados exclusivamente 
no sítio http://www.ufsj.edu.br/proen/editais. 
 
11. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 
Recursos quanto aos resultados devem ser interpostos no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas após sua divulgação. Devem ser encaminhados ao Setor de 
Apoio Acadêmico da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação e terão como fórum de 
análise a comissão designada segundo este edital. 
 
 
 
 

São João del-Rei, 5 de fevereiro de 2014. 
 
 
 
 

Profª. Valéria Heloísa Kemp 
Reitora 

http://www.ufsj.edu.br/proen/editais
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EDITAL Nº 001/2013/PROPE 
 

SELEÇÃO DE ORIENTADORES E PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA  
 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA - PIBIC/CNPq/UFSJ 

 
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIIC 

 
O Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal de São João del-Rei, no 

uso de suas atribuições regimentais, comunica que estarão abertas, no período de 25 de março a 19 
de abril de 2013, as inscrições para orientadores e projetos de iniciação científica do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC/CNPq/UFSJ - e do Programa Institucional de 
Iniciação Científica - PIIC -, com vigência de agosto de 2013 a julho de 2014. 

 

1. OBJETIVOS GERAIS 
1.1. Contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa. 

1.2. Contribuir para a formação científica de recursos humanos que se dedicarão a qualquer 
atividade profissional. 

1.3. Contribuir para reduzir o tempo médio de permanência dos alunos na pós-graduação. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
2.1. Com relação à Instituição 

a) Incentivar a Instituição à formulação de uma política de iniciação científica; 

b) possibilitar uma interação maior entre a graduação e a pós-graduação; 
c) qualificar alunos para os programas de pós-graduação; 

d) fortalecer a cultura das avaliações interna e externa na Instituição. 

2.2. Com relação aos orientadores 
Estimular pesquisadores a envolverem estudantes de graduação nas atividades científica, 

tecnológica, profissional e artístico-cultural. 



 

 

2.3. Com relação aos alunos 
Proporcionar ao aluno, orientado por pesquisador qualificado, a aprendizagem de técnicas e 

métodos de pesquisa, bem como estimular o pensamento científico e a criatividade decorrentes das 
condições criadas pelo confronto direto com os problemas de pesquisa. 

 

3. REQUISITOS E COMPROMISSOS DO ORIENTADOR 
a) ser pesquisador com titulação de doutor. Os proponentes que não possuem título de doutor 

podem apresentar proposta no âmbito deste Edital para ingresso no Programa Institucional de 
Iniciação Científica - PIIC -, regido pela Resolução nº 008/2000/CONAC; 

b) estar adimplente com a PROPE; 

c) indicar, dentro do prazo estabelecido pela PROPE, o aluno que desenvolverá o plano de trabalho 
de cada projeto aprovado neste Edital. Caso o projeto seja contemplado com uma bolsa PIBIC-
Af (Ação Afirmativa), indicar um aluno que tenha ingressado na UFSJ por uma ação afirmativa 
no Processo Seletivo; 

d) manter vínculo formal com a UFSJ, durante a vigência do projeto; 

e) não estar afastado integralmente para qualificação durante a vigência do projeto; 
f) orientar e acompanhar o aluno nas distintas fases do trabalho científico, incluindo a elaboração 

do relatório final e de material para apresentação dos resultados nos veículos de divulgação 
institucionais, em congressos e seminários, entre outros, bem como a inscrição do aluno no 
Seminário de Iniciação Científica da UFSJ; 

g) garantir a entrega de relatório de pesquisa elaborado pelo orientando, contendo resultados finais 
com redação científica que permita verificar o seu desempenho no domínio dos instrumentais 
teóricos e metodológicos exigidos pelo projeto; 

h) cumprir as exigências propostas pela Comissão Interna de Iniciação Científica após avaliação do 
relatório; 

i) responsabilizar-se pela inscrição e exposição de seu aluno por ocasião do Seminário de Iniciação 
Científica da UFSJ; 

j) incluir o nome do aluno nas publicações e nos trabalhos apresentados em congressos e 
seminários, cujos resultados tiverem a participação efetiva do aluno de iniciação científica; 

k) atuar como parecerista de propostas de iniciação científica da área pertinente, caso solicitado. 
l) encaminhar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PROPE -, para avaliação, casos que 

envolvam substituição de orientador e/ou orientando; 
m)  não dividir a mensalidade de uma bolsa entre dois ou mais alunos; 

n) apresentar declaração de responsabilidade na obtenção de permissões de caráter legal e de 
disponibilidade imediata (no momento da submissão do projeto) dos recursos e meios 
necessários para o desenvolvimento do projeto assinada e digitalizada; 

o) comunicar à PROPE, imediatamente, a ocorrência de quaisquer dificuldades referentes ao 
cumprimento dos compromissos assumidos; 

p) comunicar à PROPE os afastamentos de qualquer natureza, por parte do orientador, por período 
superior a três meses. 



 

 

q) enviar à PROPE, até o décimo dia de cada mês, qualquer alteração (substituição do aluno ou 
cancelamento do projeto). Caso não houver nenhum comunicado, a Pró-Reitoria entenderá que o 
plano de trabalho está sendo desenvolvido conforme proposto, permitindo o pagamento da bolsa. 

 

4. REQUISITOS E COMPROMISSOS DO ALUNO 
a) Estar regularmente matriculado em curso de graduação na UFSJ; 
b) estar adimplente com a PROPE; 

c) dedicar-se às atividades previstas no plano de trabalho aprovado durante a sua vigência; 
d) estar cadastrado na Plataforma Lattes do CNPq; 

e) ter ingressado na UFSJ por uma ação afirmativa no processo seletivo, caso seja indicado para 
uma bolsa PIBIC-Af (Ação Afirmativa); 

f) elaborar relatório de pesquisa contendo resultados finais com redação científica que permita 
verificar o seu desempenho no domínio dos instrumentais teórico e metodológico exigidos pelo 
projeto de acordo com as normas estabelecidas pela PROPE; 

g) cumprir as exigências propostas pela Comissão Interna de Iniciação Científica após avaliação do 
relatório; 

h) apresentar, no seminário anual, promovido pela Instituição, os resultados da pesquisa, conforme 
critérios definidos; 

i) acompanhar a sessão dos trabalhos do Seminário de Iniciação Científica da UFSJ na qual o seu 
trabalho estiver inserido; 

j) comunicar ao orientador, imediatamente, quaisquer dificuldades referentes ao cumprimento dos 
compromissos assumidos. 
 

4.1. Requisitos e compromissos específicos do aluno bolsista, além dos já descritos  
a) Não ter vínculo empregatício e dedicar-se integralmente às atividades acadêmicas e de 

pesquisa; 
b) nas publicações e trabalhos apresentados, fazer referência à sua condição de bolsista 

(bolsista do PIBIC/CNPq ou do PIBIC/UFSJ); 
c) receber apenas uma modalidade de bolsa; 

d) devolver às instituições financiadoras (CNPq/UFSJ), em valores atualizados, a(s) 
mensalidade(s) recebida(s) indevidamente, caso os requisitos e compromissos 
estabelecidos acima não sejam cumpridos. 

 

OBSERVAÇÕES 
1) O descumprimento de quaisquer dos compromissos constantes neste Edital caracteriza 

inadimplência do orientador e do orientando. 
2) Os inadimplentes ficam impossibilitados de serem contemplados em editais da PROPE, 

segundo critérios desta Pró-Reitoria.  
 



 

 

5. CANCELAMENTO E SUBSTITUIÇÃO 
5.1.  São motivos de cancelamento de bolsa ou substituição de aluno de iniciação científica: 

a) desvinculação da UFSJ; 

b) desistência do aluno; 
c) pedido do orientador; 

d) não cumprimento das exigências do Programa. 
5.2. Em caso de cancelamento/substituição do bolsista, o pedido deverá ser encaminhado pelo 

orientador à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, conforme normas divulgadas no sítio 
da PROPE.  

5.3. O aluno excluído não poderá retornar ao sistema na mesma vigência. 

5.4. Em qualquer situação de cancelamento ou substituição, o aluno deverá entregar ao orientador 
seu relatório das atividades desenvolvidas no Programa. 

5.5. Em caso de pedido de substituição de orientador, este será julgado pela Comissão Interna de 
Iniciação Científica, com base nos critérios estabelecidos para este Edital, desde que o projeto 
já esteja sendo executado, para que não haja prejuízo ao aluno.  

 

6. PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO 
6.1. Submissão da proposta eletrônica: 

As inscrições deverão ser feitas no endereço www.intranet.ufsj.edu.br/pibic até o dia 19 de 
abril de 2013, às 15h, quando o sistema será encerrado automaticamente1. Para acessar o sistema 
de inscrição, o proponente deverá informar seu CPF, sua unidade organizacional e sua senha 
institucional. 
Deverão ser anexados ao sistema: 

a) o projeto de iniciação científica, proposto pelo pesquisador, em formato pdf, no máximo com 
11 páginas, 25.000 caracteres (com espaços), incluídos capa, anexos, cabeçalhos e rodapés, 
adequado aos objetivos da iniciação científica, contendo, indispensavelmente: 
1) Introdução: delimitação do objeto: Identificação do tema – delimitação clara do problema e 
contextualização do assunto com breve referência ao esquema teórico, hipóteses, questões a 
investigar e com revisão de literatura pertinente. 

2) Objetivos: o que se pretende alcançar com a execução do projeto. 

3) Metodologia: procedimentos a serem utilizados para alcançar os objetivos propostos. 

4) Plano de trabalho: exposição clara e objetiva das atividades a serem desenvolvidas pelo 
aluno durante a execução do projeto. 

5) Cronograma: clareza e coerência acerca do tempo necessário a cada fase da pesquisa por um 
período de 12 meses. 

6) Referências: apresentação de todas as obras citadas, conforme metodologia científica. 

                                                
1 Haverá tolerância de uma hora para eventuais finalizações da submissão dos projetos. Projetos que não tenham sido 
finalizados dentro desse prazo, pressionando-se a opção “confirmar”, não serão considerados para análise. 

 



 

 

b) Currículo Lattes do pesquisador, em pdf, constando: formação acadêmica, experiência de 
orientação, produção científica, técnica e artística e participação em Comissões de Pesquisa, no 
período de 2008 a 2013 (obrigatório somente para propostas submetidas ao PIBIC); 

 
c) Declaração de responsabilidade na obtenção de permissões de caráter legal do projeto e de 
disponibilidade de recursos e meios para o desenvolvimento do projeto assinada e digitalizada 
(modelo disponível no endereço www.ufsj.edu.br/prope/pibic_fapemig.php).  

 
OBSERVAÇÃO  

Depois de preencher todas as informações, o proponente deverá confirmar a inscrição da sua 
proposta. O sistema apenas considerará a inscrição como terminada se o proponente efetuar esse 
procedimento de confirmação. 
 

7. PRAZOS 
 

Lançamento do Edital 21/03/2013 

Período de inscrições de 25/03/13 a 19/04/2013 

Data e horário final para o envio eletrônico1 19/04/2013, às 15h 

Divulgação do primeiro resultado 24/06/2013  

Período para pedidos de reconsideração 25/06 a 1º/07/2013 

Divulgação do resultado final após análise dos pedidos de 
reconsideração 15/07/2013 

Indicação do(s) aluno(s) de 24/06 a 19/07/2013 

Envio do Termo de Compromisso assinado até 09/08/2013 

 

8. BOLSA  
8.1. Duração 

 Até 12 meses, com início em agosto de 2013 e término em julho de 2014. 
8.2. Valor 

O valor atual mensal da bolsa é de R$ 400,00. 

 
Observação: A bolsa tem caráter transitório e é inacumulável com estágios remunerados, bolsas de 
outros programas e empregos de qualquer natureza. É isenta de imposto de renda e não gera vínculo 
empregatício. 
 



 

 

9. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
9.1. Sob a coordenação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação, as Comissões Interna e 

Externa de Iniciação Científica analisarão os processos por meio dos seguintes procedimentos: 

I) apreciação do currículo do pesquisador, conforme tabela a ser divulgada no sítio da PROPE 
(somente para propostas submetidas ao PIBIC). Só serão consideradas as informações 
constantes no currículo anexado ao Sistema PIBIC no ato da inscrição; 
II) análise do projeto de iniciação científica (item 6.1), conforme tabela a ser divulgada no 
sítio da PROPE. 
Observação: A avaliação dos currículos e dos projetos será feita exclusivamente na grande 
área de conhecimento designada pelo proponente. 

9.2. Cada proponente poderá submeter, no máximo, dois projetos para o PIBIC e três para o PIIC. 
Cada projeto deverá conter um único plano de trabalho a ser desenvolvido por um único 
aluno. 

9.3. As bolsas serão distribuídas proporcionalmente à demanda qualificada entre as respectivas 
grandes áreas, considerando-se a média dos três últimos editais de iniciação científica da 
PROPE. 

9.4. A distribuição de uma primeira bolsa por solicitante seguirá a ordenação decrescente da 
pontuação obtida até o limite de 50 pontos. 

9.5. Após a distribuição da primeira bolsa, havendo disponibilidade de bolsas, estas serão 
distribuídas aos solicitantes de segunda bolsa, seguindo a mesma ordenação de pontuação 
prevista em 9.4.  

9.6. Vinte por cento do total de bolsas serão utilizados como reserva técnica pela Comissão 
Interna de Iniciação Científica para realizar ajustes necessários após a apreciação dos pedidos 
de reconsideração. 

9.7. Em casos de empate na pontuação total, serão considerados, como critérios de concessão de 
bolsa, na seguinte ordem: pontuação do projeto, maior tempo de permanência do proponente 
na UFSJ e maior idade do proponente. 

9.8. Os projetos aprovados no mérito e não contemplados com bolsa poderão ingressar 
imediatamente no Programa Institucional de Iniciação Científica - PIIC.  

9.9. Serão distribuídas também bolsas de PIBIC-Af (Ações Afirmativas) e PIBITI (Inovação 
Tecnológica) a critério da Comissão Interna de Iniciação Científica. Para bolsas PIBIC-Af, o 
aluno deverá ter ingressado na UFSJ por uma ação afirmativa no Processo Seletivo. Para 
bolsas PIBITI, o proponente deverá ter afirmado, no momento da inscrição, que a pesquisa 
tem potencial para gerar inovação tecnológica.  

 

 

10. PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA O CADASTRAMENTO DOS 
ORIENTANDOS 
Os procedimentos para o cadastramento dos alunos estarão disponíveis no endereço 
http://www.ufsj.edu.br/prope/pibiqcnpq.php 

 



 

 

11. ACOMPANHAMENTO/AVALIAÇÃO 
11.1. O acompanhamento das atividades de pesquisa propostas no plano de trabalho será feito por 

meio de relatório final de acordo com o modelo estabelecido pela PROPE. 

11.2. Será realizado o Seminário de Iniciação Científica, encerrando os trabalhos referentes ao 
projeto aprovado, no momento em que os orientandos deverão apresentar os resultados 
obtidos, conforme determinação da Comissão Interna de Iniciação Científica para avaliação da 
Comissão pertinente. 

 

12. PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO 
Pedidos de reconsideração deverão ser feitos somente por meio do endereço 

www.intranet.ufsj.edu.br/pibic, no período de 25/6/2013 a 1º/07/2013, após a divulgação do 
resultado, para apreciação pela Comissão Interna de Iniciação Científica. A Comissão é soberana na 
decisão de recursos. 

 

OBSERVAÇÕES: 
1) Os processos fora das normas previstas no presente Edital serão desclassificados. 
2) Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Interna de Iniciação Científica. 

3) A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação não se responsabiliza por inscrição não recebida 
devido a fatores de ordem técnico-computacional, falhas de comunicação ou congestionamento 
das linhas de comunicação que impossibilitem a transferência dos dados. 

 

 
 

São João del-Rei,  21 de março de 2013. 
 

 
Prof. André Luiz Mota 

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 
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EDITAL Nº 002/2013/PROPE 
 

SELEÇÃO DE ORIENTADORES E PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA - PIBIC/FAPEMIG/UFSJ 

 
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIIC 

 
O Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal de São João del-

Rei, no uso de suas atribuições regimentais, comunica que estarão abertas, no período de 16 de 
setembro a 14 de outubro de 2013, as inscrições para orientadores e projetos de iniciação científica 
do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC/FAPEMIG/UFSJ – e do 
Programa Institucional de Iniciação Científica – PIIC, com vigência de março de 2014 a fevereiro 
de 2015. 

 

1. OBJETIVOS GERAIS 
1.1. Contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa. 
1.2. Contribuir para reduzir o tempo médio de permanência dos alunos na pós-graduação. 

1.3. Contribuir para a formação científica de recursos humanos que se dedicarão a qualquer 
atividade profissional. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
2.1. Com relação à instituição: 
a) incentivar a instituição à formulação de uma política de iniciação científica; 

b) possibilitar uma interação maior entre a graduação e a pós-graduação; 
c) qualificar alunos para os programas de pós-graduação; 

d) fortalecer a cultura das avaliações interna e externa na instituição. 

2.2. Com relação aos orientadores: 
Estimular pesquisadores a envolverem alunos de graduação na atividade científica. 



2.3. Com relação aos alunos: 
Proporcionar ao aluno, orientado por pesquisador qualificado, a aprendizagem de técnicas e 
métodos de pesquisa, bem como estimular o pensamento científico e a criatividade, decorrentes 
das condições criadas pelo confronto direto com os problemas de pesquisa. 

 

3. REQUISITOS E COMPROMISSOS DO ORIENTADOR: 
a) ser pesquisador com titulação de doutor. Os orientadores que não possuem título de doutor 
podem apresentar proposta no âmbito deste Edital para ingresso no Programa Institucional de 
Iniciação Científica - PIIC -, regido pela Resolução nº 008/2000/CONAC; 

b) estar adimplente com a PROPE; 

c) indicar, dentro do prazo estabelecido pela PROPE, o aluno que desenvolverá o plano de 
trabalho de cada projeto aprovado neste Edital; 
d) manter vínculo formal com a Universidade Federal de São João del-Rei durante a vigência do 
projeto; 
e) não estar afastado integralmente para qualificação, durante a vigência do projeto; 

f) não ter simultaneamente, sob sua orientação, mais de 2 bolsistas de Iniciação Científica na 
modalidade Bolsa de Iniciação Científica e Tecnológica – BIC (bolsistas dos projetos de pesquisa 
aprovados diretamente na FAPEMIG) no período de vigência deste Programa;  
g) orientar e acompanhar o aluno nas distintas fases do trabalho científico, incluindo a elaboração 
do relatório final e do material para apresentação dos resultados nos veículos de divulgação 
institucionais, em congressos, seminários, entre outros, bem como a inscrição do aluno no 
Seminário de Iniciação Científica da UFSJ; 
h) garantir a entrega de relatório de pesquisa elaborado pelo orientando, contendo resultados finais 
com redação científica que permita verificar o seu desempenho no domínio dos instrumentais 
teóricos e metodológicos exigidos pelo projeto; 

i) responsabilizar-se pela inscrição e exposição de seu aluno por ocasião do seminário de iniciação 
científica da UFSJ; 

j) incluir o nome do aluno nas publicações e nos trabalhos apresentados em congressos e 
seminários, cujos resultados tiveram a participação efetiva do aluno de iniciação científica; 

k) atuar como parecerista de propostas de iniciação científica da área pertinente, caso solicitado. 
l) encaminhar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PROPE, para avaliação, casos que 
envolvam substituição de orientando; 
m) comunicar à PROPE, imediatamente, a ocorrência de quaisquer dificuldades referentes ao 
cumprimento dos compromissos assumidos; 
n) enviar à PROPE, até o 10º dia de cada mês, qualquer alteração (substituição do aluno ou 
cancelamento do projeto). Caso não haja nenhum comunicado, a Pró-Reitoria entenderá que o plano 
de trabalho está sendo desenvolvido conforme proposto, permitindo o pagamento da bolsa. 

 

4. REQUISITOS E COMPROMISSOS DO ALUNO: 
a) estar regularmente matriculado em curso de graduação na UFSJ e já ter cursado no mínimo o 
segundo período;  

b) estar adimplente com a PROPE; 



c) dedicar-se vinte horas semanais às atividades previstas no plano de trabalho aprovado, durante a 
vigência do projeto; 
d) estar cadastrado na Plataforma Lattes do CNPq; 

e) elaborar relatório de pesquisa contendo resultados finais com redação científica que permita 
verificar o seu desempenho no domínio do instrumental teórico e metodológico exigido pelo 
projeto, de acordo com as normas estabelecidas pela PROPE; 
f) apresentar, no seminário anual, promovido pela Instituição, os resultados da pesquisa, conforme 
critérios definidos; 
g) acompanhar a sessão dos trabalhos do Seminário de Iniciação Científica da UFSJ, na qual o seu 
trabalho estiver inserido; 

h) comunicar ao orientador, imediatamente, a ocorrência de quaisquer dificuldades referentes ao 
cumprimento dos compromissos assumidos; 

 

4.1. Requisitos e compromissos específicos do aluno bolsista, além dos descritos acima:  
a) estar cadastrado no Sistema Everest, se bolsista da FAPEMIG; 

b) não ter sido contemplado por 2 anos com bolsa de iniciação científica da FAPEMIG;  

c) não ter vínculo empregatício e dedicar-se integralmente às atividades acadêmicas e de 
pesquisa; 
d) nas publicações e trabalhos apresentados, fazer referência à sua condição de bolsista (bolsista 
do PIBIC/FAPEMIG ou PIBIC/UFSJ); 
e) receber apenas essa modalidade de bolsa, sendo vedado acúmulo de bolsas; 

f) devolver às instituições financiadoras (FAPEMIG/UFSJ), em valores atualizados, a(s) 
mensalidade(s) recebida(s) indevidamente, caso os requisitos e compromissos estabelecidos 
acima não sejam cumpridos. 

 

OBSERVAÇÕES: 

1) O descumprimento de quaisquer dos compromissos constantes deste Edital caracteriza 
inadimplência do orientador e do orientando. 

2) Os inadimplentes ficam impossibilitados de serem contemplados em editais da PROPE, 
segundo normas desta Pró-Reitoria.  

 

5. CANCELAMENTO E SUBSTITUIÇÃO: 
5.1. São motivos de cancelamento de bolsa ou substituição de aluno de iniciação científica: 

a) desvinculação da Universidade Federal de São João del-Rei; 

b) desistência do aluno; 
c) pedido do orientador;  

d) não cumprimento das exigências do Programa.  
5.2. Em caso de cancelamento da bolsa ou substituição do bolsista, o pedido deverá ser 
encaminhado pelo orientador à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, conforme instruções 
divulgadas no sítio da PROPE (www.ufsj.edu.br/prope/substituicao_de_alunos.php). 

5.3. O aluno excluído não poderá retornar ao sistema na mesma vigência. 



5.4. Em qualquer situação de cancelamento de projeto ou substituição de orientando, o aluno 
deverá entregar ao orientador seu relatório das atividades desenvolvidas no Programa. 
 

6. PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO: 
 

6.1. Submissão da proposta eletrônica: 

As inscrições deverão ser feitas no endereço www.intranet.ufsj.edu.br/pibic, até o dia 14 de 
outubro de 2013, às 15h, quando o sistema será encerrado automaticamente1. Para acessar o 
sistema de inscrição, o professor deverá informar seu CPF, sua unidade organizacional e sua senha 
institucional. 

Deverão ser anexados ao sistema: 

a) O projeto de iniciação científica, proposto pelo orientador, em formato pdf, com, no máximo, 
11 páginas, 25.000 caracteres (com espaços), incluídos a capa, anexos, cabeçalhos e rodapés, 
adequado aos objetivos da iniciação científica, contendo, indispensavelmente: 
1) Introdução – delimitação do objeto: Identificação do tema – delimitação clara do problema e 
contextualização do assunto com breve referência ao esquema teórico, hipóteses, questões a 
investigar, com revisão de literatura pertinente. 

2) Objetivos: o que se pretende alcançar com a execução do projeto. 
3) Metodologia: procedimentos a serem utilizados para alcançar os objetivos propostos. 

4) Plano de trabalho: exposição clara e objetiva das atividades a serem desenvolvidas pelo 
aluno durante a execução do projeto. 

5) Cronograma: clareza e coerência acerca do tempo necessário a cada fase da pesquisa por um 
período de 12 meses. 

6) Referências: apresentação de todas as obras citadas, conforme metodologia científica. 
 

b) Currículo Lattes do orientador, em pdf, constando: formação acadêmica, experiência de 
orientação, produção científica, técnica e artística e a participação em Comissões de Pesquisa, 
no período de 2008 a 2013 (avaliado somente nas propostas submetidas ao PIBIC); 
 

 
OBSERVAÇÃO: Depois de preencher todas as informações, o professor deverá confirmar, 
eletronicamente, estar ciente de sua responsabilidade na obtenção de permissões de caráter legal do 
projeto e declarar disponibilidade de recursos e meios para o desenvolvimento do projeto. O sistema 
apenas considerará a inscrição como terminada se o professor efetuar o procedimento de 
confirmação. 

 

                                                
1 Haverá tolerância de 1 hora para eventuais finalizações da submissão dos projetos. Aqueles que 
não tenham sido finalizados dentro do prazo, pressionando-se a opção “confirmar”, não serão 
considerados para análise. 
 



7. PRAZOS: 
 

Lançamento do Edital 23/08/2013 

Período de inscrições de 16/09 a 14/10/2013 

Data e horário final para o envio eletrônico1  14/10/2013, às 15h 

Divulgação do primeiro resultado 13/12/2013 

Data limite para pedidos de reconsideração 14 a 20/12/2013 

Divulgação do resultado final após análise dos pedidos de 
reconsideração 

16/01/2014 

Indicação do(s) aluno(s) 16/01 a 14/2/2014 

Envio do Termo de Compromisso assinado até 10/03/2014 

 

8. BOLSA: 
8.1.  Duração: 
Até 12 meses, com início em março de 2014 e término em fevereiro de 2015. 

8.2.  Valor: 
O valor atual mensal da bolsa é de R$ 400,00. 

 

OBSERVAÇÃO: A bolsa tem caráter transitório, é inacumulável com estágios remunerados, bolsas 
de outros programas e empregos de qualquer natureza. É isenta de imposto de renda e não gera 
vínculo empregatício. O tempo de estudos dos bolsistas não será computado para fins de 
aposentadoria a menos que, durante o período de estudos, ele efetue contribuição para a Seguridade 
Social, como “contribuinte facultativo”, na forma dos art. 14 e 21, da Lei nº 8.212, de 24/07/1991. 
 

9. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 
9.1. Sob a coordenação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, as Comissões Interna e 

Externa de Iniciação Científica analisarão os processos por meio dos seguintes procedimentos: 
1) apreciação do currículo do pesquisador, conforme tabela divulgada no sítio da PROPE (para 
propostas submetidas ao PIBIC). Serão consideradas apenas as informações constantes no 
currículo anexado ao Sistema PIBIC no ato da inscrição; 

2) análise do projeto de iniciação científica (item 6.1), conforme tabela divulgada no sítio da 
PROPE. 

 
OBS.: A avaliação dos currículos e dos projetos será feita exclusivamente na grande área de 
conhecimento designada pelo proponente. 

 
9.2. Cada proponente poderá submeter, no máximo, dois projetos para o PIBIC e três para o 
PIIC. Cada projeto deverá conter um único plano de trabalho a ser desenvolvido por um único 
aluno.  
9.3. As bolsas serão distribuídas entre as grandes áreas, proporcionalmente à demanda 
qualificada, considerando-se a média dos quatro últimos editais de iniciação científica da 
PROPE. 



9.4. A distribuição de uma primeira bolsa por solicitante seguirá a ordenação decrescente da 
pontuação total obtida até o limite de 50 pontos. 
9.5. Após a distribuição da segunda bolsa, havendo disponibilidade de bolsas, estas serão 
distribuídas aos solicitantes de segunda bolsa, seguindo a mesma ordenação de pontuação 
prevista em 9.4. 

9.6. Vinte por cento do total de bolsas serão utilizados como reserva técnica pela Comissão 
Interna de Iniciação Científica para realizar ajustes necessários após a apreciação dos pedidos de 
reconsideração. 
9.7. Em casos de empate na pontuação total, serão considerados, como critério de desempate: 
pontuação do projeto, maior tempo de permanência do proponente na UFSJ e maior idade do 
proponente do projeto. 

9.8. Os projetos aprovados no mérito e não contemplados com bolsa poderão ingressar 
imediatamente no Programa Institucional de Iniciação Científica - PIIC.  

 
10. PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA O CADASTRAMENTO DOS 

ORIENTANDOS: 
 

As instruções para o cadastramento dos alunos estarão disponíveis no endereço 
www.ufsj.edu.br/prope/pibic_fapemig.php. 

 

11. ACOMPANHAMENTO/AVALIAÇÃO: 
11.1. O acompanhamento das atividades de pesquisa propostas no plano de trabalho será feito 
por meio de relatório final, de acordo com o modelo estabelecido pela PROPE. 

11.2. Será realizado o Seminário de Iniciação Científica, encerrando os trabalhos referentes ao 
projeto aprovado, quando os orientandos deverão apresentar os resultados obtidos, conforme 
determinação da Comissão Interna de Iniciação Científica para avaliação da Comissão 
pertinente. 

 

12. PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO 
Pedidos de reconsideração deverão ser feitos somente por meio do endereço 
www.intranet.ufsj.edu.br/pibic, dentro do prazo de até 5 dias úteis após a divulgação do resultado, 
para apreciação pela Comissão Interna de Iniciação Científica. A Comissão é soberana na decisão 
de recursos. 

 

OBSERVAÇÕES: 
1) Os processos fora das normas previstas no presente Edital serão desclassificados. 
2) Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Interna de Iniciação Científica. 

3) A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação não se responsabiliza por inscrição não recebida 
devido a fatores de ordem técnico-computacional, falhas de comunicação ou congestionamento das 
linhas de comunicação que impossibilitem a transferência dos dados nem por arquivos corrompidos. 
 

São João del-Rei, 23 de agosto de 2013. 
 

Prof. André Luiz Mota 
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 



Relatório de Autoavaliação Institucional 2014 – UFSJ 

Comissão Própria de Avaliação – CPA UFSJ 2014/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.2.3 – EDITAL Nº 003/2013/PROPE 

Seleção de Orientadores e Projetos de Iniciação Científica 

Primeiros Passos na Ciência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                 

 
 
 

EDITAL Nº 003/2013/PROPE 
 

SELEÇÃO DE ORIENTADORES E PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
 

PRIMEIROS PASSOS NA CIÊNCIA 
PROGRAMA INTEGRADO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA PARA ENSINO 
SUPERIOR E ENSINO MÉDIO - PIBIC/FAPEMIG/UFSJ e PIBIC-JÚNIOR/FAPEMIG 

 
O Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal de São João del-Rei, no uso de 
suas atribuições regimentais, comunica que estarão abertas, no período de 16 de setembro a 14 de 
outubro de 2013, as inscrições para orientadores e projetos de iniciação científica do Programa 
Primeiros Passos na Ciência - Programa Integrado de Bolsas de Iniciação Científica para Ensino 
Superior e Ensino Médio - PIBIC/FAPEMIG/UFSJ e PIBIC-JR/FAPEMIG, com vigência de março 
de 2014 a fevereiro de 2015. 

  

1. OBJETIVOS GERAIS 
1.1. Contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa. 

1.2. Contribuir para reduzir o tempo médio de permanência dos alunos na pós-graduação. 
1.3. Contribuir para a formação científica de recursos humanos que se dedicarão a qualquer 
atividade profissional. 
1.4 . Favorecer o desenvolvimento da vocação científica em estudantes do Ensino Médio e 
Profissional, juntamente com os estudantes de ensino superior, ampliando sua formação em 
ambientes de pesquisa. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
2.1. Com relação à instituição: 
a) incentivar a instituição à formulação de uma política de iniciação científica; 

b) possibilitar uma interação maior entre a graduação e o ensino médio; 
c) qualificar alunos para os cursos de graduação e programas de pós-graduação; 

d) fortalecer a cultura das avaliações interna e externa na instituição. 
 

2.2. Com relação aos orientadores: 
Estimular pesquisadores a envolverem alunos de graduação e de ensino médio na atividade 
científica. 
 



2.3. Com relação aos alunos: 
Proporcionar aos alunos de ensino médio de escola pública e de graduação, orientados por 
pesquisador qualificado, a aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa, bem como 
estimular o pensamento científico e a criatividade, decorrentes das condições criadas pelo 
confronto direto com os problemas de pesquisa. 

 

3. REQUISITOS E COMPROMISSOS DO ORIENTADOR: 
a) ser pesquisador com titulação de doutor ou de mestre.  
b) estar adimplente com a PROPE; 

c) indicar, dentro do prazo estabelecido pela PROPE, os alunos que desenvolverão os planos de 
trabalho de cada projeto aprovado neste Edital; 

d) manter vínculo formal com a Universidade Federal de São João del-Rei durante a vigência do 
projeto; 

e) não estar afastado integralmente para qualificação durante a vigência do projeto; 
f) não ter simultaneamente, sob sua orientação, mais de 2 bolsistas de Iniciação Científica na 
modalidade Bolsa de Iniciação Científica e Tecnológica – BIC (bolsistas dos projetos de pesquisa 
aprovados diretamente na FAPEMIG) ou na modalidade Iniciação Científica Júnior, no período de 
vigência deste Programa; 
g) orientar e acompanhar os alunos nas distintas fases do trabalho científico, incluindo a 
elaboração do relatório final e do material para apresentação dos resultados nos veículos de 
divulgação institucionais, em congressos, seminários, entre outros, bem como a inscrição dos 
alunos no Seminário de Iniciação Científica da UFSJ; 
h) garantir a entrega de relatório de pesquisa elaborado pelos orientandos, contendo resultados 
finais com redação científica que permita verificar o seu desempenho no domínio dos instrumentais 
teóricos e metodológicos exigidos pelo projeto; 

i) responsabilizar-se pela inscrição e exposição de seus alunos por ocasião do seminário de 
iniciação científica da UFSJ; 

j) incluir os nomes dos alunos nas publicações e nos trabalhos apresentados em congressos e 
seminários, cujos resultados tiveram a participação efetiva dos alunos de iniciação científica; 

k) atuar como parecerista de propostas de iniciação científica da área pertinente, caso solicitado. 
l) encaminhar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PROPE, para avaliação, casos que 
envolvam substituição de orientando; 
m) comunicar à PROPE, imediatamente, a ocorrência de quaisquer dificuldades referentes ao 
cumprimento dos compromissos assumidos; 
n) enviar à PROPE, até o 10º dia de cada mês, qualquer alteração (substituição de aluno ou 
cancelamento do projeto). Caso não haja nenhum comunicado, a Pró-Reitoria entenderá que o plano 
de trabalho está sendo desenvolvido conforme proposto, permitindo o pagamento das bolsas. 

 

4. REQUISITOS E COMPROMISSOS DOS ALUNOS: 
a) o aluno de graduação deverá estar matriculado regularmente em curso de graduação da UFSJ, 
onde já deverá ter cursado, no mínimo, o segundo período. O aluno do ensino médio precisará estar 
matriculado regularmente em escola pública de ensino médio ou de educação profissional; 
b) estar adimplente com a PROPE; 



c) o aluno de graduação deve estar cadastrado na Plataforma Lattes do CNPq; 

d) estar cadastrado no Sistema Everest, se bolsista da FAPEMIG; 
e) dedicar-se às atividades previstas no plano de trabalho aprovado, durante a vigência do projeto, 
em regime de dedicação de, no mínimo, 4 (quatro) horas semanais, para o bolsista de PIBIC-JR, e 
de 20 (vinte) horas semanais para o bolsista de PIBIC/FAPEMIG/UFSJ; 

f) elaborar relatório de pesquisa contendo resultados finais com redação científica que permita 
verificar o seu desempenho no domínio do instrumental teórico e metodológico exigido pelo 
projeto, de acordo com as normas estabelecidas pela PROPE; 

g) apresentar, no seminário anual, promovido pela Instituição, os resultados da pesquisa, conforme 
critérios definidos; 
h) acompanhar a sessão dos trabalhos do Seminário de Iniciação Científica da UFSJ, na qual o seu 
trabalho estiver inserido. 
i) não ter sido contemplado por 2 anos com bolsa de iniciação científica da FAPEMIG;  

j) não ter vínculo empregatício e dedicar-se integralmente às atividades acadêmicas e de pesquisa; 
k) nas publicações e trabalhos apresentados, fazer referência à sua condição de bolsista (bolsista do 
PIBIC/FAPEMIG, PIBIC/UFSJ ou PIBIC-JÚNIOR/FAPEMIG); 
l) receber apenas essa modalidade de bolsa, sendo vedado acúmulo de bolsas; 

m) comunicar ao orientador, imediatamente, a ocorrência de quaisquer dificuldades referentes ao 
cumprimento dos compromissos assumidos; 

n) devolver às instituições financiadoras (FAPEMIG/UFSJ), em valores atualizados, a(s) 
mensalidade(s) recebida(s) indevidamente, caso os requisitos e compromissos estabelecidos acima 
não sejam cumpridos. 
 

OBSERVAÇÕES: 
1) O descumprimento de quaisquer dos compromissos constantes deste Edital caracteriza 
inadimplência do orientador e do orientando. 
2) Os inadimplentes ficam impossibilitados de serem contemplados em editais da PROPE, 
segundo normas desta Pró-Reitoria.  

 

5. CANCELAMENTO E SUBSTITUIÇÃO: 
5.1. São motivos de cancelamento de bolsa ou substituição de aluno de iniciação científica: 

a) desvinculação da Universidade Federal de São João del-Rei ou da escola pública; 
b) desistência de aluno; 

c) pedido do orientador;  
d) não cumprimento das exigências do Programa.  

5.2. Em caso de cancelamento da bolsa ou substituição de bolsista, o pedido deverá ser 
encaminhado pelo orientador à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, conforme instruções 
divulgadas no sítio da PROPE (www.ufsj.edu.br/prope/substituicao_de_alunos.php). 
5.3. O aluno excluído não poderá retornar ao sistema na mesma vigência. 

5.4. Em qualquer situação de cancelamento de projeto ou substituição de orientando, o aluno 
deverá entregar ao orientador seu relatório das atividades desenvolvidas no Programa. 

 



6. PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO: 
6.1. Submissão da proposta eletrônica: 
As inscrições deverão ser feitas no endereço www.intranet.ufsj.edu.br/pibic, até o dia 14 de 
outubro de 2013, às 15h, quando o sistema será encerrado automaticamente1. Para acessar o 
sistema de inscrição, o professor deverá informar seu CPF, sua unidade organizacional e sua 
senha institucional. 
Deverão ser anexados ao sistema: 

a) O projeto de iniciação científica, proposto pelo orientador, em formato pdf, com, no máximo, 
13 páginas, 30.000 caracteres (com espaços), incluídos a capa, anexos, cabeçalhos e rodapés, 
adequado aos objetivos da iniciação científica, contendo, indispensavelmente: 
1) Introdução – delimitação do objeto: Identificação do tema – delimitação clara do problema e 
contextualização do assunto com breve referência ao esquema teórico, hipóteses, questões a 
investigar, com revisão de literatura pertinente. 

2) Objetivos: o que se pretende alcançar com a execução do projeto. 
3) Metodologia: procedimentos a serem utilizados para alcançar os objetivos propostos. 

4) Mecanismos de articulação que serão utilizados para promover a interação entre os alunos 
participantes do projeto. 

5) Dois Planos de trabalho individuais e diferenciados para cada aluno: exposição clara e 
objetiva das atividades a serem desenvolvidas pelos alunos durante a execução do projeto, em 
regime de dedicação de, no mínimo, 20 horas e 4 horas semanais para os estudantes de ensino 
superior e de ensino médio e profissional, respectivamente; 

6)  Cronograma: clareza e coerência acerca do tempo necessário a cada fase da pesquisa por 
um período de 12 meses. 

7) Referências: apresentação de todas as obras citadas, conforme metodologia científica. 
 

b) Currículo Lattes do orientador, em pdf, constando a formação acadêmica, experiência de 
orientação, produção científica, técnica e artística e a participação em Comissões de Pesquisa, 
no período de 2008 a 2013; 
 

OBSERVAÇÃO: Depois de preencher todas as informações, o professor deverá confirmar, 
eletronicamente, estar ciente de sua responsabilidade na obtenção de permissões de caráter legal do 
projeto e declarar disponibilidade de recursos e meios para o desenvolvimento do projeto. O sistema 
apenas considerará a inscrição como terminada se o professor efetuar o procedimento de 
confirmação. 
 

                                                
1 Haverá tolerância de 1 hora para eventuais finalizações da submissão dos projetos. Aqueles que 
não tenham sido finalizados dentro do prazo, pressionando-se a opção “confirmar”, não serão 
considerados para análise. 
 
 
 



7. PRAZOS: 
 

Lançamento do Edital 23/08/2013 

Período de inscrições de 16/09 a 14/10/2013 

Data e horário final para o envio eletrônico1  14/10/2013, às 15h 

Divulgação do primeiro resultado 13/12/2013 

Data limite para pedidos de reconsideração 14 a 20/12/2013 

Divulgação do resultado final após análise dos pedidos de 
reconsideração 

16/01/2014 

Indicação do(s) aluno(s) 16/01 a 14/2/2014 

Envio do Termo de Compromisso assinado até 10/03/2014 

 

8. BOLSA: 
8.1.  Duração: 

Até 12 meses, com início em março de 2014 e término em fevereiro de 2015. 
8.2.  Valor: 

O valor atual mensal da bolsa de graduação é de R$ 400,00 (PIBIC/FAPEMIG/UFSJ) e da bolsa 
de ensino médio é de R$100,00 (PIBIC-JR/FAPEMIG). 

 
OBSERVAÇÃO: A bolsa tem caráter transitório, é inacumulável com estágios remunerados, bolsas 
de outros programas e empregos de qualquer natureza. É isenta de imposto de renda e não gera 
vínculo empregatício. O tempo de estudos dos bolsistas não será computado para fins de 
aposentadoria a menos que, durante o período de estudos, ele efetue contribuição para a Seguridade 
Social, como “contribuinte facultativo”, na forma dos art. 14 e 21, da Lei nº 8.212, de 24/07/1991. 

 
9. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 

9.1. Sob a coordenação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, as Comissões Interna e 
Externa de Iniciação Científica analisarão os processos por meio dos seguintes procedimentos: 

1) apreciação do currículo do pesquisador, conforme tabela divulgada no sítio da PROPE. Serão 
consideradas apenas as informações constantes no currículo anexado ao Sistema PIBIC no ato 
da inscrição; 
2) análise do projeto de iniciação científica (item 6.1), conforme tabela divulgada no sítio da 
PROPE. 

 
OBSERVAÇÃO: A avaliação dos currículos e dos projetos será feita exclusivamente na grande 
área de conhecimento designada pelo proponente. 

 
9.2. Cada proponente poderá submeter dois projetos para o Programa Integrado 
PIBIC/FAPEMIG/UFSJ e PIBIC-JÚNIOR/FAPEMIG. Cada projeto deverá conter dois planos 
de trabalho individuais e diferenciados a serem desenvolvidos por um aluno de graduação e um 
aluno de ensino médio.  
9.3. As bolsas serão distribuídas entre as grandes áreas, proporcionalmente à demanda 
qualificada referente a este edital. 



9.4. A distribuição de uma primeira bolsa por solicitante seguirá a ordenação decrescente da 
pontuação total obtida até o limite de 50 pontos. 
9.5. Após a distribuição da primeira bolsa, havendo disponibilidade de bolsas, estas serão 
distribuídas aos solicitantes de segunda bolsa, seguindo a mesma ordenação de pontuação 
prevista em 9.4. 

9.6. Vinte por cento do total de bolsas serão utilizados como reserva técnica pela Comissão 
Interna de Iniciação Científica para realizar ajustes necessários após a apreciação dos pedidos de 
reconsideração. 
9.7. Em casos de empate na pontuação total, serão considerados, como critério de desempate: 
pontuação do projeto, maior tempo de permanência do proponente na UFSJ e maior idade do 
proponente do projeto. 

 
10. PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA O CADASTRAMENTO DOS 

ORIENTANDOS: 
 

As instruções para o cadastramento dos alunos estarão disponíveis no endereço 
www.ufsj.edu.br/prope/pibic_fapemig.php. 

 

11. ACOMPANHAMENTO/AVALIAÇÃO: 
11.1. O acompanhamento das atividades de pesquisa propostas nos planos de trabalho será feito 
por meio de relatório final, de acordo com o modelo estabelecido pela PROPE. 

11.2. Será realizado o Seminário de Iniciação Científica, encerrando os trabalhos referentes ao 
projeto aprovado, quando os orientandos deverão apresentar os resultados obtidos, conforme 
determinação da Comissão Interna de Iniciação Científica para avaliação da Comissão 
pertinente. 

 

12. PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO 
Pedidos de reconsideração deverão ser feitos somente por meio do endereço 
www.intranet.ufsj.edu.br/pibic, dentro do prazo de até 5 dias úteis após a divulgação do resultado, 
para apreciação pela Comissão Interna de Iniciação Científica. A Comissão é soberana na decisão 
de recursos. 

 

 
OBSERVAÇÕES: 
1) Os processos fora das normas previstas no presente Edital serão desclassificados. 

2) Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Interna de Iniciação Científica. 

3) A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação não se responsabiliza por inscrição não recebida 
devido a fatores de ordem técnico-computacional, falhas de comunicação ou congestionamento das 
linhas de comunicação que impossibilitem a transferência dos dados nem por arquivos corrompidos. 
 

São João del-Rei, 23 de agosto de 2013. 
 

Prof. André Luiz Mota 
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 



Relatório de Autoavaliação Institucional 2014 – UFSJ 

Comissão Própria de Avaliação – CPA UFSJ 2014/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.2.4 – EDITAL Nº 004/2013 

Seleção de Orientadores e Propostas de Estudo para Bolsistas 

de Iniciação Científica – PIBIC-JR/FAPEMIG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

EDITAL Nº 004/2013 

 

SELEÇÃO DE ORIENTADORES E PROPOSTAS DE ESTUDO 

PARA BOLSISTAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA JÚNIOR  

– PIBIC-JR/FAPEMIG – 
 

O Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal de São João del-
Rei, no uso de suas atribuições regimentais, comunica que estarão abertas, no período de 16 de 
setembro a 14 de outubro de 2013, as inscrições para orientadores e propostas de estudo para 
bolsistas de iniciação científica do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Júnior – 
PIBIC-JR/FAPEMIG, com vigência de março de 2014 a fevereiro de 2015. 

 
1. OBJETIVOS DO PROGRAMA 

 
Criado para promover a iniciação de alunos do ensino médio e de educação profissional 

das escolas públicas municipais, estaduais e federais, sediadas no estado de Minas Gerais, na 
pesquisa científica e sua convivência cotidiana com o procedimento científico em suas técnicas, 
organização e métodos, o PIBIC-JR tem os seguintes objetivos: 
 

1.1 estimular os pesquisadores a incorporarem em seu cotidiano de pesquisa estudantes do 
ensino médio e de educação profissional; 

 
1.2 incentivar a participação de estudantes do ensino médio e de educação profissional junto a 

grupos de pesquisa e, ao mesmo tempo, favorecer um despertar para a atividade científica; 
 
1.3 propiciar o desenvolvimento do pensamento científico e a criatividade no aluno, decorrentes 

das condições criadas pelo confronto direto com os problemas de pesquisa; 
 
1.4 proporcionar o desenvolvimento do senso crítico dos alunos diante das diferentes situações 

da vida. 
 

2. REQUISITOS E COMPROMISSOS DO ORIENTADOR 
 

a). ser pesquisador com titulação de doutor, mestre ou especialista; 
b). estar adimplente com a PROPE; 
c). indicar, dentro do prazo estabelecido pela PROPE, o aluno que desenvolverá o plano de 

atividades de cada Proposta de Estudo aprovada neste Edital; 
d). manter vínculo formal com a Universidade Federal de São João del-Rei, durante a vigência 

da Proposta de Estudo; 
e). não estar afastado integralmente para qualificação, durante a vigência da Proposta de 

Estudo; 



f). não ter simultaneamente, sob sua orientação, mais de 2 bolsistas de Iniciação Científica 
Júnior, no período de vigência da Proposta de Estudo; 

g). orientar e acompanhar o bolsista nas diversas fases do trabalho de pesquisa, incluindo 
elaboração de relatório técnico-científico e de outros meios para divulgação de resultados; 

h). permitir e estabelecer adequadas condições de acesso às instalações laboratoriais ou outras 
imprescindíveis para a realização da Proposta de Estudo do bolsista; 

i). acompanhar as exposições dos trabalhos realizados pelo bolsista em congressos, seminários 
ou outros eventos; 

j). incluir o nome do bolsista de iniciação científica nas publicações e nos resultados 
apresentados em congressos e seminários, em cujos resultados houve a participação efetiva 
do bolsista; 

k). garantir a entrega do relatório de pesquisa elaborado pelo orientando, contendo resultados 
finais, com redação científica, que permita verificar o seu desempenho no domínio dos 
instrumentais teóricos e metodológicos exigidos pelo proposta de estudo; 

l). responsabilizar-se pela inscrição e exposição do aluno por ocasião do Seminário de Iniciação 
Cientifica da UFSJ; 

m). atuar como parecerista de propostas de iniciação científica da área pertinente, caso 
solicitado. 

n). enviar à PROPE, até o 10º dia de cada mês, qualquer alteração (substituição do aluno ou 
cancelamento do proposta de estudo). Caso não haja nenhum comunicado, a Pró-Reitoria 
entenderá que a Proposta de Estudo está sendo desenvolvida conforme proposto, permitindo 
o pagamento da bolsa. 

 
3. REQUISITOS E COMPROMISSOS DO BOLSISTA 

 
a). ser aluno do ensino médio ou profissional da Rede Municipal, Estadual ou Federal de Minas 

Gerais; 
b). estar adimplente com a PROPE; 
c). não acumular bolsa nem ter vínculo empregatício de qualquer natureza; 
d). ter desempenho escolar destacado; 
e). desenvolver as atividades da Proposta de Estudo em regime de dedicação de, no mínimo, 4 

(quatro) horas semanais; 
f). inscrever-se e apresentar os resultados da pesquisa no Seminário de Iniciação Científica da 

UFSJ, conforme critérios definidos; 
g). acompanhar a sessão dos trabalhos do Seminário de Iniciação Científica da UFSJ, na qual o 

seu trabalho estiver inserido; 
h). elaborar relatório de pesquisa contendo resultados finais, com redação científica, que 

permita verificar o seu desempenho no domínio do instrumental teórico e metodológico 
exigido pelo proposta de estudo, de acordo com as normas estabelecidas pela PROPE; 

i). estar cadastrado no Sistema Everest; 
j). não ter sido contemplado por 2 anos com bolsa de iniciação científica da FAPEMIG; 
k). nas publicações e trabalhos apresentados, fazer referência à sua condição de bolsista 

(bolsista do PIBIC-JÚNIOR/FAPEMIG); 
l). comunicar ao orientador, imediatamente, a ocorrência de quaisquer dificuldades encontradas 

referentes ao cumprimento dos compromissos assumidos; 
m). devolver à FAPEMIG, em valores atualizados, a(s) mensalidade(s) recebida(s) 

indevidamente, caso os requisitos e compromissos estabelecidos acima não sejam 
cumpridos. 

 
OBSERVAÇÕES: 
 



1) O descumprimento de quaisquer dos compromissos constantes deste Edital caracteriza 
inadimplência do orientador e do orientando. 

2) Os inadimplentes ficam impossibilitados de serem contemplados em editais da PROPE, 
segundo normas desta Pró-Reitoria.  

 
4. CANCELAMENTO E SUBSTITUIÇÃO: 

 
4.1 São motivos de cancelamento de bolsa ou substituição de aluno de iniciação científica: 
a). desvinculação do ensino médio ou profissional da Rede Municipal, Estadual ou Federal de 

Minas Gerais 
b). desistência do aluno; 
c). pedido do orientador;  
d). não cumprimento das exigências do Programa.  

 
4.2 Em caso de cancelamento da bolsa ou substituição do bolsista, o pedido deverá ser 

encaminhado pelo orientador à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, conforme 
instruções divulgadas no sítio da PROPE 
(www.ufsj.edu.br/prope/substituicao_de_alunos.php). 

 
4.3 O aluno excluído não poderá retornar ao sistema na mesma vigência. 

 
4.4 Em qualquer situação de cancelamento da Proposta de Estudo ou substituição de orientando, 

o aluno deverá entregar ao orientador seu relatório das atividades desenvolvidas no 
Programa. 

 
5. PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO 

 
5.1 Submissão da proposta eletrônica: 

As inscrições deverão ser feitas no endereço www.intranet.ufsj.edu.br/pibic, até o dia 14 de 
outubro de 2013, às 15h, quando o sistema será encerrado automaticamente1. Para acessar o 
sistema de inscrição, o professor deverá informar seu CPF, sua unidade organizacional e sua senha 
institucional. 
Deverão ser anexados ao sistema: 
 

a). Proposta de Estudo para o bolsista, contendo introdução, problema ou pergunta de pesquisa, 
objetivos, plano de atividades, cronograma de atividades, bibliografia e informações sobre o 
acompanhamento do aluno; 

 
b). Currículo Lattes do orientador, em pdf, constando: formação acadêmica, experiência de 

orientação, produção científica, técnica e artística e a participação em Comissões de 
Pesquisa, no período de 2008 a 2013; 

 
OBSERVAÇÃO: Depois de preencher todas as informações, o professor deverá confirmar, 
eletronicamente, estar ciente de sua responsabilidade na obtenção de permissões de caráter legal da 
proposta de estudo e declarar a disponibilidade de recursos e meios para o desenvolvimento da 
                                                 
1 Haverá tolerância de 1 hora para eventuais finalizações da submissão dos projetos. Aqueles que 
não tenham sido finalizados dentro do prazo, pressionando-se a opção “confirmar”, não serão 
considerados para análise. 
 
 
 



proposta de estudo. O sistema apenas considerará a inscrição como terminada se o professor efetuar 
o procedimento de confirmação. 
 

6. ANÁLISE E JULGAMENTO 
     

O julgamento das solicitações será feito pela Comissão de Seleção e Acompanhamento 
do PIBIC-JR da UFSJ, considerando: 
 

a). Currículo Lattes do orientador; 
b). Proposta de Estudo para o bolsista. 

 
7. PRAZOS 

 
Lançamento do Edital 23/08/2013 
Período de inscrições de 16/09 a 14/10/2013 
Data e horário final para o envio eletrônico1  14/10/2013, às 15h 
Divulgação do primeiro resultado 13/12/2013 
Data limite para pedidos de reconsideração 14 a 20/12/2013 
Divulgação do resultado final após análise dos pedidos de 
reconsideração 

16/01/2014 

Indicação do(s) aluno(s) 16/01 a 14/2/2014 
Envio do Termo de Compromisso assinado até 10/03/2014 

 
         

8. BOLSA: 
 

8.1 Duração: 
Até 12 meses, com início em março de 2014 e término em fevereiro de 2015. 
 
8.2 Valor: 
O valor atual mensal da bolsa é de R$ 400,00. 

 
OBSERVAÇÃO: A bolsa tem caráter transitório, é inacumulável com estágios remunerados, bolsas 
de outros programas e empregos de qualquer natureza. É isenta de imposto de renda e não gera 
vínculo empregatício. O tempo de estudos dos bolsistas não será computado para fins de 
aposentadoria a menos que, durante o período de estudos, ele efetue contribuição para a Seguridade 
Social, como “contribuinte facultativo”, na forma dos art. 14 e 21, da Lei nº 8.212, de 24/07/1991. 
 

9. PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA O CADASTRAMENTO DOS 
ORIENTANDOS: 

 
As instruções para o cadastramento dos alunos estarão disponíveis no endereço 

www.ufsj.edu.br/prope/pibic_fapemig.php. 
 

10. ACOMPANHAMENTO/AVALIAÇÃO: 
 

10.1 O acompanhamento das atividades de pesquisa propostas no plano de trabalho será feito 
por meio de relatório final, de acordo com o modelo estabelecido pela PROPE. 

 
10.2  Será realizado o Seminário de Iniciação Científica, encerrando os trabalhos referentes ao 
projeto aprovado, quando os orientandos deverão apresentar os resultados obtidos, conforme 



determinação da Comissão Interna de Iniciação Científica para avaliação da Comissão 
pertinente. 

 
11. PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO 

 
Pedidos de reconsideração deverão ser feitos somente por meio do endereço 

www.intranet.ufsj.edu.br/pibic, dentro do prazo de até 5 dias úteis após a divulgação do resultado, 
para apreciação pela Comissão Interna de Iniciação Científica. A Comissão é soberana na decisão 
de recursos. 
 
OBSERVAÇÕES: 
 

1) Os processos fora das normas previstas no presente Edital serão desclassificados. 
2) Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Interna de Iniciação 

Científica. 
3) A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação não se responsabiliza por inscrição não 

recebida devido a fatores de ordem técnico-computacional, falhas de comunicação ou 
congestionamento das linhas de comunicação que impossibilitem a transferência dos dados 
nem por arquivos corrompidos. 

 
São João del-Rei, 23 de agosto de 2013. 

 
 

Prof. André Luiz Mota 
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 
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A Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ, no uso de suas atribuições legais, torna público o 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE SERVIDORES DOCENTES E TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DA UFSJ 
VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CORREÇÃO DE EXAMES DE PROFICIÊNCIA 
EM LÍNGUA ESTRANGEIRA PARA OS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO stricto sensu, com vistas ao 
estabelecimento de normas relativas à inscrição de examinadores, visando a formação de Cadastro 
de Pessoas Físicas, observando as condições estabelecidas neste Edital. 
 
 
 
1. OBJETIVOS 
 
1.1. Efetivar o cadastro de portadores de certificados de proficiência em língua estrangeira em nível 
intermediário elevado a avançado, servidores docentes ou técnico-administrativos da UFSJ, com 
conhecimentos e habilidades específicas comprovadas nas áreas de Línguas Estrangeiras, tendo em 
vista a necessidade de aplicação de exames de proficiência em língua estrangeira para a admissão 
aos programas de pós-graduação stricto sensu da UFSJ conforme especificações constantes deste 
Edital. 
 
1.2. Os profissionais cadastrados integrarão o banco de dados de examinadores da UFSJ, para 
prestação de serviço eventual de elaboração e correção de exames de proficiência em língua 
estrangeira para a admissão aos programas de pós-graduação stricto sensu. 
 
1.3. Os candidatos deverão indicar, através do preenchimento da Solicitação de Credenciamento 
(Anexo I), o(s) idioma(s) em que pretendem atuar. 
 
2. CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
2.1. O processo de seleção do profissional, detalhado no item 3 deste Edital, não dará direito à 
contratação imediata do mesmo após o credenciamento no órgão, o que somente se efetivará no 
momento em que a UFSJ tiver demanda de serviço, objeto de inscrição do candidato. 
 
2.2 O credenciamento de pessoas físicas deverá ser realizado nos idiomas em que pretendem atuar, 
com a inscrição para no máximo 2 (dois) idiomas.  
 
2.3. A participação no processo de credenciamento implica na aceitação integral e irrestrita de todas 
as condições estabelecidas neste Edital. 
 
 
3. ETAPAS DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO/SELEÇÃO 
 
O processo de credenciamento se dará de acordo com as seguintes etapas: 
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• Etapa 1: Inscrição e Entrega dos Documentos; 

• Etapa 2: Análise Curricular. 
 
 
3.1. ETAPA 1: DA INSCRIÇÃO E ENTREGA DOS DOCUMENTOS 
 

3.1.1 Serão aceitas inscrições de servidores docentes e técnico-administrativos da UFSJ, para o 
credenciamento, entre os dias 02 de abril e 05 de maio de 2014. 
 
3.1.2 As inscrições devem ser endereçadas ao Setor de Pós-graduação da Pró-reitoria de Pesquisa 
e Pós-graduação da UFSJ, e entregues, em envelope lacrado, na Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-
graduação da UFSJ, Campus Dom Bosco, Praça Dom Helvécio, 74, sala 1.59, São João del-Rei, 
Minas Gerais. 
 
3.1.3 Também serão aceitas inscrições enviadas por correio, com data de expedição entre 02 de 
abril e 05 de maio de 2014, endereçadas ao Setor de Pós-graduação da Pró-reitoria de Pesquisa e 
Pós-graduação, Campus Dom Bosco, Praça Dom Helvécio, 74, CEP: 36301-160, São João del-Rei, 
Minas Gerais. 
 

3.1.4. A documentação a ser entregue em envelope lacrado deve conter: 
 
a) Solicitação de Credenciamento (Anexo I); 
b) Curriculum vitae e Declaração do Candidato, conforme modelo (Anexo II); 
c) Cópia autenticada do Certificado de Proficiência e, quando for o caso, dos Diplomas de graduação 
ou pós-graduação. 
 
3.2. ETAPA 2: ANÁLISE CURRICULAR 
 
3.2.1. As solicitações de credenciamento serão recebidas e analisadas por Comissão Avaliadora 
nomeada pela Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação da UFSJ. 
 
3.2.2. A Comissão Avaliadora não analisará qualquer inscrição que não esteja respaldada pelos 
devidos documentos exigidos neste Edital, não cabendo, nesses casos, qualquer recurso por parte do 
interessado, por se tratar de descumprimento de exigência editalícia. 
 
3.2.3. Levar-se-á em consideração a experiência comprovada do profissional obedecendo ao perfil 
correspondente aos idiomas. 
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4. PREÇO, FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
4.1. A remuneração pelos serviços prestados obedecerá rigorosamente a tabela contida no Anexo III, 
formulada com base nos valores praticados pela UFSJ para bancas examinadoras de concursos, 
conforme Resolução 008 de 4 de outubro de 2012 do Conselho Diretor da UFSJ. 
 
4.2. Os pagamentos dar-se-ão na forma de Gratificação por Encargo de  Curso ou Concurso – CGECC,  
normatizada pelo Decreto nº  6.114, de 15 de maio de 2007, e regulamentados pela Resolução 008 
de 4 de outubro de 2012 do Conselho Diretor da UFSJ. 
 
4.3 Sobre os valores da remuneração serão efetuados os descontos exigidos pela legislação vigente. 
 
 
5. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
5.1. Todos os profissionais que ao final do processo de avaliação demonstrarem condições técnicas e 
total cumprimento às normas descritas neste Edital serão credenciados a prestar serviço à UFSJ, não 
existindo um número mínimo ou máximo de profissionais credenciados. 
 
5.2. O credenciamento servirá apenas para formar o banco de dados de examinadores da UFSJ, para 
prestação de serviço eventual de elaboração e correção de exames de proficiência em língua 
estrangeira para a admissão aos programas de pós-graduação stricto sensu, não gerando qualquer 
obrigatoriedade de contratação pela Universidade. 
 
5.3 Não havendo servidores cadastrados em número suficiente para o atendimento da demanda da 
UFSJ, objeto do presente edital, a Universidade procederá a publicação de Edital de Credenciamento 
de Pessoas Físicas sem vínculo efetivo com a UFSJ para a prestação de serviços de elaboração e 
correção de exames de proficiência em língua estrangeira para os programas de pós-graduação 
stricto sensu. 
 
5.4. A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o registro cadastral do 
profissional que deixar de satisfazer as exigências deste Edital. 
 
5.5. Os profissionais são responsáveis, em qualquer época, pela fidedignidade e legitimidade das 
informações constantes nos documentos apresentados. 
 
5.6. A participação no presente credenciamento importa na aceitação integral e irretratável das 
normas contidas neste Edital. 
 
5.7. Findo o período de vigência do presente Edital (02 de abril de 2015), este poderá vir a ser 
prorrogado por mais um exercício se assim se mostrar mais adequado, oportuno e conveniente para 
a Instituição. 
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5.8. O Edital estará disponibilizado na integra no site http://www.ufsj.edu.br/prope/editais . 
 
5.9. Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação da UFSJ. 
 
 
 

São João del-Rei, 02 de abril de 2014. 
 
 
 
 

Profª Valéria Heloísa Kemp 
Reitora UFSJ 
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ANEXO I 
SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

 
NOME: 
 
ENDEREÇO : 
 BAIRRO:  
 CEP:  
 CIDADE:  
 UF: 
 TELEFONE: 
  FAX:  
 E- MAIL:  
 CPF:  
 RG:  
 
 
UNIDADE ADMINISTRATIVA DE LOTAÇÃO DO SERVIDOR: 
 
 
 IDIOMA(S) PARA CREDENCIAMENTO: 
 
  
 
 
São João del Rei, _____ de _________________________ de 2014.  
 
  
 
Nome Completo e Assinatura : 
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ANEXO II 
 
(Anexar CURRICULUM VITAE ) 
 
 
DECLARAÇÃO DO CANDIDATO  
 
Declaro para os devidos fins, que os dados cadastrais preenchidos e informações contidas no 
curriculum vitae entregue no ato do credenciamento são a pura expressão da verdade, ciente de que 
se constatada qualquer inverdade estarei excluído, automaticamente, do credenciamento e do 
cadastro da UFSJ.  
 
Data: ______/______/________  
 
Assinatura: ________________  
 
RG:  
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ANEXO III 

 
TABELA DE REMUNERAÇÃO 

 

 Base de cálculo Valor por hora de 

trabalho 

Total 

Elaboração do 

exame de 

proficiência 

16 horas R$ 40,63/hora R$ 650,08 

Correção dos 

exames de 

proficiência 

1 hora por cada 2 

provas 

R$ 40,63/hora R$ 20,315/prova 
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EDITAL Nº 001/2014/PROPE 
 

SELEÇÃO DE ORIENTADORES E PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA  
 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA – PIBIC/CNPq/UFSJ 

 
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – PIIC 

 
O Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal de São João del-Rei, no 

uso de suas atribuições regimentais, comunica que estarão abertas, no período de 17 de março a 14 
de abril de 2014, as inscrições para orientadores e projetos de iniciação científica do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC/CNPq/UFSJ – e do Programa Institucional 
de Iniciação Científica – PIIC, com vigência de agosto de 2014 a julho de 2015. 

 

1. OBJETIVOS GERAIS 
1.1. Contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa. 
1.2. Contribuir para a formação científica de recursos humanos que se dedicarão a qualquer 

atividade profissional. 
1.3. Contribuir para reduzir o tempo médio de permanência dos alunos na pós-graduação. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
2.1. Com relação à Instituição 

2.1.1. Incentivar a Instituição à formulação de uma política de iniciação científica; 

2.1.2. possibilitar uma interação maior entre a graduação e a pós-graduação; 
2.1.3. qualificar alunos para os programas de pós-graduação; 

2.1.4. fortalecer a cultura das avaliações interna e externa na Instituição. 
2.2. Com relação aos orientadores 

Estimular pesquisadores a envolverem estudantes de graduação nas atividades científica, 
tecnológica, profissional e artístico-cultural. 

2.3. Com relação aos alunos 
Proporcionar ao aluno, orientado por pesquisador qualificado, a aprendizagem de técnicas e 

métodos de pesquisa, bem como estimular o pensamento científico e a criatividade decorrentes das 
condições criadas pelo confronto direto com os problemas de pesquisa. 
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3. REQUISITOS E COMPROMISSOS DO ORIENTADOR 
a) ser pesquisador com titulação de doutor. Os proponentes que não possuem título de doutor 

podem apresentar proposta no âmbito deste Edital para ingresso no Programa Institucional de 
Iniciação Científica - PIIC -, regido pela Resolução nº 008/2000/CONAC; 

b) estar adimplente com a PROPE; 

c) indicar, dentro do prazo estabelecido pela PROPE, o aluno que desenvolverá o plano de trabalho 
de cada projeto aprovado neste Edital. Caso o projeto seja contemplado com uma bolsa PIBIC-
Af (Ação Afirmativa), indicar um aluno que tenha ingressado na UFSJ por uma ação afirmativa 
no Processo Seletivo; 

d) manter vínculo formal com a UFSJ, durante a vigência do projeto. Não é permitida a submissão 
de projeto por professor substituto; 

e) não estar afastado integralmente para qualificação durante a vigência do projeto; 
f) orientar e acompanhar o aluno nas distintas fases do trabalho científico, incluindo a elaboração 

do relatório final e de material para apresentação dos resultados nos veículos de divulgação 
institucionais, em congressos e seminários, entre outros, bem como a inscrição do aluno no 
Seminário de Iniciação Científica da UFSJ; 

g) garantir a entrega de relatório de pesquisa elaborado pelo orientando, contendo resultados finais 
com redação científica que permita verificar o seu desempenho no domínio dos instrumentais 
teóricos e metodológicos exigidos pelo projeto; 

h) responsabilizar-se pela inscrição e exposição de seu aluno por ocasião do Seminário de Iniciação 
Científica da UFSJ; 

i) incluir o nome do aluno nas publicações e nos trabalhos apresentados em congressos e 
seminários, cujos resultados tiverem a participação efetiva do aluno de iniciação científica; 

j) atuar como parecerista de propostas de iniciação científica da área pertinente, caso solicitado. 
k) encaminhar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PROPE -, para avaliação, casos que 

envolvam substituição de orientando; 
l)  não dividir a mensalidade de uma bolsa entre dois ou mais alunos; 

m) comunicar à PROPE, imediatamente, a ocorrência de quaisquer dificuldades referentes ao 
cumprimento dos compromissos assumidos; 

n) enviar à PROPE, até o décimo dia de cada mês, qualquer alteração (substituição do aluno ou 
cancelamento do projeto). Caso não houver nenhum comunicado, a Pró-Reitoria entenderá que o 
plano de trabalho está sendo desenvolvido conforme proposto, permitindo o pagamento da bolsa. 

 

4. REQUISITOS E COMPROMISSOS DO ALUNO 
a) Estar regularmente matriculado em curso de graduação na UFSJ; 

b) estar adimplente com a PROPE; 
c) dedicar-se vinte horas semanais às atividades previstas no plano de trabalho aprovado durante a 
sua vigência; 
d) estar cadastrado na Plataforma Lattes do CNPq; 
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e) ter ingressado na UFSJ por uma ação afirmativa no processo seletivo, caso seja indicado para 
uma bolsa PIBIC-Af (Ação Afirmativa); 

f) elaborar relatório de pesquisa contendo resultados finais com redação científica que permita 
verificar o seu desempenho no domínio dos instrumentais teórico e metodológico exigidos pelo 
projeto de acordo com as normas estabelecidas pela PROPE; 

g) apresentar, no seminário anual, promovido pela Instituição, os resultados da pesquisa, conforme 
critérios definidos; 

h) acompanhar a sessão dos trabalhos do Seminário de Iniciação Científica da UFSJ na qual o seu 
trabalho estiver inserido; 

i) comunicar ao orientador, imediatamente, quaisquer dificuldades referentes ao cumprimento dos 
compromissos assumidos. 
 

4.1. Requisitos e compromissos específicos do aluno bolsista, além dos já descritos  
a) Não ter vínculo empregatício e dedicar-se integralmente às atividades acadêmicas e de 

pesquisa; 
b) nas publicações e trabalhos apresentados, fazer referência à sua condição de bolsista 

(bolsista do PIBIC/CNPq ou do PIBIC/UFSJ); 

c) receber apenas esta modalidade de bolsa, sendo vedado acúmulo de bolsas; 

d) devolver às instituições financiadoras (CNPq/UFSJ), em valores atualizados, a(s) 
mensalidade(s) recebida(s) indevidamente, caso os requisitos e compromissos 
estabelecidos acima não sejam cumpridos; 

e) responder ao Termo de Aceite enviado pelo CNPq, através do e-mail cadastrado no 
currículo Lattes.  

 

OBSERVAÇÃO 1 
O descumprimento de quaisquer dos compromissos constantes neste Edital caracteriza 
inadimplência do orientador e do orientando. 
 

OBSERVAÇÃO 2 
Os inadimplentes ficam impossibilitados de serem contemplados em editais da PROPE, segundo 
critérios desta Pró-Reitoria.  

 

5. CANCELAMENTO E SUBSTITUIÇÃO 
5.1. São motivos de cancelamento de bolsa ou substituição de aluno de iniciação científica: 

a) desvinculação da UFSJ; 
b) desistência do aluno; 

c) pedido do orientador; 
d) não cumprimento das exigências do Programa. 
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5.2. Em caso de cancelamento/substituição do orientando, o pedido deverá ser encaminhado 
pelo orientador à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, conforme normas divulgadas 
no sítio da PROPE.  

5.3. O aluno excluído não poderá retornar ao sistema na mesma vigência. 

5.4. Em qualquer situação de cancelamento de projeto ou substituição de orientando, o aluno 
deverá entregar ao orientador seu relatório das atividades desenvolvidas no Programa. 

5.5. Não haverá substituição de orientador. 

 

6. PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO 
6.1. Submissão da proposta eletrônica: 

As inscrições deverão ser feitas no endereço www.intranet.ufsj.edu.br/pibic até o dia 14 de abril de 
2014, às 15h, quando o sistema será encerrado automaticamente1. Para acessar o sistema de 
inscrição, o proponente deverá informar seu CPF, sua unidade organizacional e sua senha 
institucional. 

Deverão ser anexados ao sistema: 
a) o projeto de iniciação científica, proposto pelo pesquisador, em formato pdf, com, no 
máximo 11 páginas, 25.000 caracteres (com espaços), incluídos a capa, anexos, cabeçalhos e 
rodapés, adequado aos objetivos da iniciação científica, contendo, indispensavelmente: 

1) Introdução: delimitação do objeto: Identificação do tema – delimitação clara do problema e 
contextualização do assunto com breve referência ao esquema teórico, hipóteses, questões a 
investigar e com revisão de literatura pertinente. 
2) Objetivos: o que se pretende alcançar com a execução do projeto. 

3) Metodologia: procedimentos a serem utilizados para alcançar os objetivos propostos. 
4) Plano de trabalho: exposição clara e objetiva das atividades a serem desenvolvidas pelo 
aluno durante a execução do projeto. 
5) Cronograma: clareza e coerência acerca do tempo necessário a cada fase da pesquisa por um 
período de 12 meses. 
6) Referências: apresentação de todas as obras citadas, conforme metodologia científica. 

b) Currículo Lattes do pesquisador, em pdf, constando: formação acadêmica, experiência de 
orientação, produção científica, técnica e artística e participação em Comissões de Pesquisa, no 
período de 2009 a 2014 (obrigatório somente para propostas submetidas ao PIBIC); 
 

OBSERVAÇÃO 3 
Depois de preencher todas as informações, o professor deverá confirmar, eletronicamente, estar 
ciente de sua responsabilidade na obtenção de permissões de caráter legal do projeto e declarar 
disponibilidade de recursos e meios para o desenvolvimento do projeto. O sistema apenas 
considerará a inscrição como terminada se o professor efetuar o procedimento de confirmação. 

                                                
1 Haverá tolerância de 1 hora para eventuais finalizações da submissão dos projetos. Aqueles que não tenham sido 
finalizados dentro do prazo, pressionando-se a opção “confirmar”, não serão considerados para análise. 

 



5 

 

 

7. PRAZOS 
 

Lançamento do Edital 17/02/2014 

Período de inscrições de 17/03/14 a 14/04/2014 

Data e horário final para o envio eletrônico1 14/04/2014, às 15h 

Divulgação do primeiro resultado 21/05/2014  

Período para pedidos de reconsideração de 22 a 28/05/2014 

Divulgação do resultado final após análise dos pedidos de 
reconsideração 9/06/2014 

Indicação do(s) aluno(s) de 9 a 22/06/2014 

Envio do Termo de Compromisso assinado até 19/07/2014 

Resposta ao Termo de Aceite enviado pelo CNPq aos bolsistas de 2 a 14/ago/14 

 

8. BOLSA 
8.1. Duração 

 Até 12 meses, com início em agosto de 2014 e término em julho de 2015. 
8.2. Valor 

 O valor atual mensal da bolsa é de R$ 400,00. 
8.3. A bolsa tem caráter transitório, é inacumulável com estágios remunerados, bolsas de outros 

programas e empregos de qualquer natureza. É isenta de imposto de renda e não gera 
vínculo empregatício. O tempo de estudos dos bolsistas não será computado para fins de 
aposentadoria a menos que, durante o período de estudos, ele efetue contribuição para a 
Seguridade Social, como “contribuinte facultativo”, na forma dos art. 14 e 21, da Lei nº 
8.212, de 24/07/1991. 

 

9. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
9.1. Sob a coordenação da PROPE, as Comissões Interna e Externa de Iniciação Científica 

analisarão os processos por meio dos seguintes procedimentos: 

I)  apreciação do currículo do pesquisador, conforme tabela a ser divulgada no sítio da PROPE 
(somente para propostas submetidas ao PIBIC). Só serão consideradas as informações 
constantes no currículo anexado ao Sistema PIBIC no ato da inscrição; 

II) análise do projeto de iniciação científica (item 6.1), conforme tabela a ser divulgada no 
sítio da PROPE. 
Observação: A avaliação dos currículos e dos projetos será feita exclusivamente na grande 
área de conhecimento designada pelo proponente. 

9.2. Cada proponente poderá submeter, no máximo, dois projetos para o PIBIC e três para o 
PIIC. Cada projeto deverá conter um único plano de trabalho a ser desenvolvido por um 
único aluno. 
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9.3. As bolsas serão distribuídas entre as grandes áreas proporcionalmente à demanda 
qualificada, considerando-se a média dos quatro últimos editais de iniciação científica da 
PROPE. 

9.4. A distribuição de uma primeira bolsa por solicitante seguirá a ordenação decrescente da 
pontuação obtida até o limite de 50 pontos. 

9.5. Após a distribuição da primeira bolsa, havendo disponibilidade de bolsas, estas serão 
distribuídas aos solicitantes de segunda bolsa, seguindo a mesma ordenação de pontuação 
prevista em 9.4.  

9.6. Vinte por cento do total de bolsas serão utilizados como reserva técnica pela Comissão 
Interna de Iniciação Científica para realizar ajustes necessários após a apreciação dos 
pedidos de reconsideração. 

9.7. Em casos de empate na pontuação total, serão considerados, como critério de desempate: 
pontuação do projeto, maior tempo de permanência do proponente na UFSJ e maior idade 
do proponente. 

9.8. Os projetos aprovados no mérito e não contemplados com bolsa poderão ingressar 
imediatamente no Programa Institucional de Iniciação Científica - PIIC.  

9.9. Serão distribuídas também bolsas de PIBIC-Af (Ações Afirmativas) e PIBITI (Inovação 
Tecnológica) a critério da Comissão Interna de Iniciação Científica. Para bolsas PIBIC-Af, 
o aluno deverá ter ingressado na UFSJ por uma ação afirmativa no Processo Seletivo. Para 
bolsas PIBITI, o proponente deverá ter afirmado, no momento da inscrição, que a pesquisa 
tem potencial para gerar inovação tecnológica.  

 

10. PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA O CADASTRAMENTO DOS 
ORIENTANDOS 

Os procedimentos para o cadastramento dos alunos estarão disponíveis no endereço 
www.ufsj.edu.br/prope/pibic_cnpq.php. 

 

11. ACOMPANHAMENTO/AVALIAÇÃO 
11.1.O acompanhamento das atividades de pesquisa propostas no plano de trabalho será feito 

por meio de relatório final de acordo com o modelo estabelecido pela PROPE. 

11.2.Será realizado o Seminário de Iniciação Científica, encerrando os trabalhos referentes ao 
projeto aprovado, quando os orientandos deverão apresentar os resultados obtidos, 
conforme determinação da Comissão Interna de Iniciação Científica para avaliação da 
Comissão pertinente. 

 

12. PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO 
Pedidos de reconsideração deverão ser feitos somente por meio do endereço 
www.intranet.ufsj.edu.br/pibic, dentro do prazo de até cinco dias úteis, após a divulgação do 
resultado, para apreciação pela Comissão Interna de Iniciação Científica. A Comissão é soberana na 
decisão de recursos. 
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13. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
13.1. Os projetos fora das normas previstas no presente Edital serão desclassificados. 

13.2. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Interna de Iniciação 
Científica. 

13.3. A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação não se responsabiliza por inscrição não 
recebida, devido a fatores de ordem técnico-computacional, falhas de comunicação ou 
congestionamento das linhas de comunicação que impossibilitem a transferência dos 
dados, nem por arquivos corrompidos. 

 
São João del-Rei, 17 de fevereiro de 2014. 

 
 

Prof. André Luiz Mota 
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 



Relatório de Autoavaliação Institucional 2014 – UFSJ 
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EDITAL Nº 002/2014/PROPE 
 

SELEÇÃO DE ORIENTADORES E PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA - PIBIC/FAPEMIG/UFSJ 

 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIIC 

 
O Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal de São João del-

Rei, no uso de suas atribuições regimentais, comunica que estarão abertas, no período de 11 de 
agosto a 15 de setembro de 2014, as inscrições para orientadores e projetos de iniciação científica 
do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC/FAPEMIG/UFSJ – e do 
Programa Institucional de Iniciação Científica – PIIC, com vigência de março de 2015 a fevereiro 
de 2016. 

 

1. OBJETIVOS GERAIS 
1.1. Contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa. 

1.2. Contribuir para reduzir o tempo médio de permanência dos alunos na pós-graduação. 

1.3. Contribuir para a formação científica de recursos humanos que se dedicarão a qualquer 
atividade profissional. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Com relação à instituição: 
a) incentivar a instituição à formulação de uma política de iniciação científica; 

b) possibilitar uma interação maior entre a graduação e a pós-graduação; 

c) qualificar alunos para os programas de pós-graduação; 

d) fortalecer a cultura das avaliações interna e externa na instituição. 

2.2. Com relação aos orientadores: 
Estimular pesquisadores a envolverem alunos de graduação na atividade científica. 



2.3. Com relação aos alunos: 
Proporcionar ao aluno, orientado por pesquisador qualificado, a aprendizagem de técnicas e 
métodos de pesquisa, bem como estimular o pensamento científico e a criatividade, decorrentes 
das condições criadas pelo confronto direto com os problemas de pesquisa. 

 

3. REQUISITOS E COMPROMISSOS DO ORIENTADOR 
a) ser pesquisador com titulação de doutor. Os orientadores que não possuem título de doutor 
podem apresentar proposta no âmbito deste Edital para ingresso no Programa Institucional de 
Iniciação Científica - PIIC -, regido pela Resolução nº 008/2000/CONAC; 

b) estar adimplente com a PROPE; 

c) indicar, dentro do prazo estabelecido pela PROPE, o aluno que desenvolverá o plano de 
trabalho de cada projeto aprovado neste Edital; 

d) manter vínculo formal com a Universidade Federal de São João del-Rei durante a vigência do 
projeto. Não é permitida a submissão de projeto por professor substituto; 

e) não estar afastado integralmente para qualificação, durante a vigência do projeto; 

f) não ter simultaneamente, sob sua orientação, mais de 2 bolsistas de Iniciação Científica na 
modalidade Bolsa de Iniciação Científica e Tecnológica – BIC (bolsistas dos projetos de pesquisa 
aprovados diretamente na FAPEMIG) no período de vigência deste Programa;  

g) orientar e acompanhar o aluno nas distintas fases do trabalho científico, incluindo a elaboração 
do relatório final e do material para apresentação dos resultados nos veículos de divulgação 
institucionais, em congressos, seminários, entre outros, bem como a inscrição do aluno no 
Seminário de Iniciação Científica da UFSJ; 

h) garantir a entrega de relatório de pesquisa elaborado pelo orientando, contendo resultados finais 
com redação científica que permita verificar o seu desempenho no domínio dos instrumentais 
teóricos e metodológicos exigidos pelo projeto; 

i) responsabilizar-se pela inscrição e exposição de seu aluno por ocasião do seminário de iniciação 
científica da UFSJ; 

j) incluir o nome do aluno nas publicações e nos trabalhos apresentados em congressos e 
seminários, cujos resultados tiveram a participação efetiva do aluno de iniciação científica; 

k) atuar como parecerista de propostas de iniciação científica da área pertinente, caso solicitado; 

l) não dividir a mensalidade de uma bolsa entre dois ou mais alunos; 

m) encaminhar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PROPE, para avaliação, casos que 
envolvam substituição de orientando; 

n) comunicar à PROPE, imediatamente, a ocorrência de quaisquer dificuldades referentes ao 
cumprimento dos compromissos assumidos; 

o) enviar à PROPE, até o 10º dia de cada mês, qualquer alteração (substituição do aluno ou 
cancelamento do projeto). Caso não haja nenhum comunicado, a Pró-Reitoria entenderá que o plano 
de trabalho está sendo desenvolvido conforme proposto, permitindo o pagamento da bolsa. 

 

4. REQUISITOS E COMPROMISSOS DO ALUNO 
a) estar regularmente matriculado em curso de graduação na UFSJ e já ter cursado no mínimo o 
segundo período;  



b) estar adimplente com a PROPE; 

c) dedicar-se vinte horas semanais às atividades previstas no plano de trabalho aprovado, durante a 
vigência do projeto; 

d) estar cadastrado na Plataforma Lattes do CNPq; 

e) elaborar relatório de pesquisa contendo resultados finais com redação científica que permita 
verificar o seu desempenho no domínio do instrumental teórico e metodológico exigido pelo 
projeto, de acordo com as normas estabelecidas pela PROPE; 

f) apresentar, no seminário anual, promovido pela Instituição, os resultados da pesquisa, conforme 
critérios definidos; 

g) acompanhar a sessão dos trabalhos do Seminário de Iniciação Científica da UFSJ, na qual o seu 
trabalho estiver inserido; 

h) comunicar ao orientador, imediatamente, a ocorrência de quaisquer dificuldades referentes ao 
cumprimento dos compromissos assumidos; 

 

4.1. Requisitos e compromissos específicos do aluno bolsista, além dos descritos acima:  

a) estar cadastrado no Sistema Everest, se bolsista da FAPEMIG; 

b) não ter vínculo empregatício e dedicar-se integralmente às atividades acadêmicas e de 
pesquisa; 

c) nas publicações e trabalhos apresentados, fazer referência à sua condição de bolsista (bolsista 
do PIBIC/FAPEMIG ou PIBIC/UFSJ); 

d) receber apenas essa modalidade de bolsa, sendo vedado acúmulo de bolsas; 

e) devolver às instituições financiadoras (FAPEMIG/UFSJ), em valores atualizados, a(s) 
mensalidade(s) recebida(s) indevidamente, caso os requisitos e compromissos estabelecidos 
acima não sejam cumpridos. 

 

OBSERVAÇÃO 1 

O descumprimento de quaisquer dos compromissos constantes deste Edital caracteriza 
inadimplência do orientador e do orientando. 

 

OBSERVAÇÃO 2 

Os inadimplentes ficam impossibilitados de serem contemplados em editais da PROPE, segundo 
normas desta Pró-Reitoria.  

 

5. CANCELAMENTO E SUBSTITUIÇÃO 

5.1. São motivos de cancelamento de bolsa ou substituição de aluno de iniciação científica: 

a) desvinculação da Universidade Federal de São João del-Rei; 

b) desistência do aluno; 

c) pedido do orientador;  

d) não cumprimento das exigências do Programa.  



5.2. Em caso de cancelamento/substituição do orientando, o pedido deverá ser encaminhado 
pelo orientador à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, conforme instruções divulgadas no 
sítio da PROPE. 

5.3. O aluno excluído não poderá retornar ao sistema na mesma vigência. 

5.4. Em qualquer situação de cancelamento de projeto ou substituição de orientando, o aluno 
deverá entregar ao orientador seu relatório das atividades desenvolvidas no Programa. 

5.5. Não haverá substituição de orientador. 
 

6. PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO 
 

6.1. Submissão da proposta eletrônica: 

As inscrições deverão ser feitas no endereço www.intranet.ufsj.edu.br/pibic, Edital nº 
002/2014/PROPE, até o dia 15 de setembro de 2014, às 15h, quando o sistema será encerrado 
automaticamente1. Para acessar o sistema de inscrição, o professor deverá informar seu CPF, sua 
unidade organizacional e sua senha institucional. 

Deverão ser anexados ao sistema: 

a) O projeto de iniciação científica, proposto pelo orientador, em formato pdf, com, no máximo, 
11 páginas, 25.000 caracteres (com espaços), incluídos a capa, anexos, cabeçalhos e rodapés, 
adequado aos objetivos da iniciação científica, contendo, indispensavelmente: 

1) Introdução – delimitação do objeto: Identificação do tema – delimitação clara do problema e 
contextualização do assunto com breve referência ao esquema teórico, hipóteses, questões a 
investigar, com revisão de literatura pertinente. 

2) Objetivos: o que se pretende alcançar com a execução do projeto. 

3) Metodologia: procedimentos a serem utilizados para alcançar os objetivos propostos. 

4) Plano de trabalho: exposição clara e objetiva das atividades a serem desenvolvidas pelo 
aluno durante a execução do projeto. 

5) Cronograma: clareza e coerência acerca do tempo necessário a cada fase da pesquisa por um 
período de 12 meses. 

6) Referências: apresentação de todas as obras citadas, conforme metodologia científica. 
 

b) Currículo Lattes do orientador, em pdf, referente ao período de 2009 a 2014, em 
conformidade com os critérios de seleção definidos no item 9 deste Edital (avaliado somente nas 
propostas submetidas ao PIBIC); 
 

 
OBSERVAÇÃO 3 
 
Depois de preencher todas as informações, o professor deverá confirmar, eletronicamente, estar 
ciente de sua responsabilidade na obtenção de permissões de caráter legal do projeto e declarar 

                                                 
1 Haverá tolerância de 1 hora para eventuais finalizações da submissão dos projetos. Aqueles que 
não tenham sido finalizados dentro do prazo, pressionando-se a opção “confirmar”, não serão 
considerados para análise. 
 



disponibilidade de recursos e meios para o desenvolvimento do projeto. O sistema apenas 
considerará a inscrição como terminada se o professor efetuar o procedimento de confirmação. 

 

7. PRAZOS 

 

Lançamento do Edital 1º/07/2014 

Período de inscrições de 11/8 a 15/9/2014 

Data e horário final para o envio eletrônico1  15/9/2014, às 15h 

Divulgação do primeiro resultado 19/11/2014 

Data limite para apresentação de recursos 20 a 26/11/2014 

Divulgação do resultado final após análise dos pedidos de 
reconsideração 

11/12/2014 

Indicação do(s) aluno(s) 2 a 26/2/2015 

Envio do Termo de Compromisso assinado até 09/03/2015 

 

8. BOLSA 
8.1.  Duração: 

Até 12 meses, com início em março de 2015 e término em fevereiro de 2016. 

8.2.  Valor: 

O valor atual mensal da bolsa é de R$ 400,00. 

8.3. A bolsa tem caráter transitório, é inacumulável com estágios remunerados, bolsas de 
outros programas e empregos de qualquer natureza. É isenta de imposto de renda e não gera 
vínculo empregatício. O tempo de estudos dos bolsistas não será computado para fins de 
aposentadoria a menos que, durante o período de estudos, ele efetue contribuição para a 
Seguridade Social, como “contribuinte facultativo”, na forma dos art. 14 e 21, da Lei nº 8.212, 
de 24/07/1991. 

 

9. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
9.1. Sob a coordenação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, as Comissões Interna e 
Externa de Iniciação Científica analisarão os processos por meio dos seguintes procedimentos: 

1) apreciação do currículo do pesquisador, conforme tabela a ser divulgada no sítio da PROPE 
(somente para propostas submetidas ao PIBIC). Serão consideradas apenas as informações 
constantes no currículo anexado ao Sistema PIBIC no ato da inscrição; 

2) análise do projeto de iniciação científica (item 6.1), conforme tabela divulgada no sítio da 
PROPE. 

 
OBS.: A avaliação dos currículos e dos projetos será feita exclusivamente na grande área de 
conhecimento designada pelo proponente. 

 
9.2. Cada proponente poderá submeter, no máximo, dois projetos para o PIBIC e três para o 
PIIC. Cada projeto deverá conter um único plano de trabalho a ser desenvolvido por um único 
aluno.  



9.3. As bolsas serão distribuídas entre as grandes áreas, proporcionalmente à demanda 
qualificada, considerando-se a média dos quatro últimos editais de iniciação científica da 
PROPE. 

9.4. A distribuição de uma primeira bolsa por solicitante seguirá a ordenação decrescente da 
pontuação total obtida até o limite de 50 pontos. 

9.5. Após a distribuição da primeira bolsa, havendo disponibilidade de bolsas, estas serão 
distribuídas aos solicitantes de segunda bolsa, seguindo a mesma ordenação de pontuação 
prevista em 9.4. 

9.6. Vinte por cento do total de bolsas serão utilizados como reserva técnica pela Comissão 
Interna de Iniciação Científica para realizar ajustes necessários após a apreciação dos pedidos de 
reconsideração. 

9.7. Em casos de empate na pontuação total, serão considerados, como critério de desempate: 
pontuação do projeto, maior tempo de permanência do proponente na UFSJ e maior idade do 
proponente do projeto. 

9.8. Os projetos aprovados no mérito e não contemplados com bolsa poderão ingressar 
imediatamente no Programa Institucional de Iniciação Científica - PIIC.  

 
10. PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA O CADASTRAMENTO DOS 

ORIENTANDOS 
 

As instruções para o cadastramento dos alunos estarão disponíveis no endereço 
www.ufsj.edu.br/prope/pibic_fapemig.php. 

 

11. ACOMPANHAMENTO/AVALIAÇÃO 
11.1. O acompanhamento das atividades de pesquisa propostas no plano de trabalho será feito 
por meio de relatório final, de acordo com o modelo estabelecido pela PROPE. 

11.2. Será realizado o Seminário de Iniciação Científica, encerrando os trabalhos referentes ao 
projeto aprovado, quando os orientandos deverão apresentar os resultados obtidos, conforme 
determinação da Comissão Interna de Iniciação Científica para avaliação da Comissão 
pertinente. 

 

12. RECURSOS 
Apresentações de recurso deverão ser feitas somente por meio do endereço 
www.intranet.ufsj.edu.br/pibic, dentro do prazo de até cinco dias úteis após a divulgação do 
resultado, para apreciação pela Comissão Interna de Iniciação Científica. A Comissão é soberana na 
decisão de recursos. 

 

13. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
13.1. Os processos fora das normas previstas no presente Edital serão desclassificados. 

13.2. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Interna de Iniciação 
Científica. 

13.3. A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação não se responsabiliza por inscrição não 
recebida devido a fatores de ordem técnico-computacional, falhas de comunicação ou 



congestionamento das linhas de comunicação que impossibilitem a transferência dos dados 
nem por arquivos corrompidos. 

 

São João del-Rei, 1º de julho de 2014. 
 

 
Prof. André Luiz Mota 

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 



Relatório de Autoavaliação Institucional 2014 – UFSJ 

Comissão Própria de Avaliação – CPA UFSJ 2014/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.2.8 – EDITAL Nº 003/2014/PROPE 

Seleção de Orientadores e Projetos de Iniciação Científica 

Primeiros Passos na Ciência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                 

 

 
 

EDITAL Nº 003/2014/PROPE 
 

SELEÇÃO DE ORIENTADORES E PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
 

PRIMEIROS PASSOS NA CIÊNCIA 
PROGRAMA INTEGRADO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA PARA ENSINO 
SUPERIOR E ENSINO MÉDIO - PIBIC/FAPEMIG/UFSJ e PIBIC-JÚNIOR/FAPEMIG 

 
O Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal de São João del-Rei, no uso de 
suas atribuições regimentais, comunica que estarão abertas, no período de 11 de agosto a 15 de 
setembro de 2014, as inscrições para orientadores e projetos de iniciação científica do Programa 
Primeiros Passos na Ciência - Programa Integrado de Bolsas de Iniciação Científica para Ensino 
Superior e Ensino Médio - PIBIC/FAPEMIG/UFSJ e PIBIC-JR/FAPEMIG, com vigência de março 
de 2015 a fevereiro de 2016. 

  

1. OBJETIVOS GERAIS 
1.1. Contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa. 

1.2. Contribuir para reduzir o tempo médio de permanência dos alunos na pós-graduação. 

1.3. Contribuir para a formação científica de recursos humanos que se dedicarão a qualquer 
atividade profissional. 

1.4 . Favorecer o desenvolvimento da vocação científica em estudantes do Ensino Médio e 
Profissional, juntamente com os estudantes de ensino superior, ampliando sua formação em 
ambientes de pesquisa. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Com relação à instituição: 

a) incentivar a instituição à formulação de uma política de iniciação científica; 

b) possibilitar uma interação maior entre a graduação e o ensino médio; 

c) qualificar alunos para os cursos de graduação e programas de pós-graduação; 

d) fortalecer a cultura das avaliações interna e externa na instituição. 

 

2.2. Com relação aos orientadores: 
Estimular pesquisadores a envolverem alunos de graduação e de ensino médio na atividade 
científica. 

 



2.3. Com relação aos alunos: 
Proporcionar aos alunos de ensino médio de escola pública e de graduação, orientados por 
pesquisador qualificado, a aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa, bem como 
estimular o pensamento científico e a criatividade, decorrentes das condições criadas pelo 
confronto direto com os problemas de pesquisa. 

 

3. REQUISITOS E COMPROMISSOS DO ORIENTADOR 
a) ser pesquisador com titulação de doutor ou de mestre.  

b) estar adimplente com a PROPE; 

c) indicar, dentro do prazo estabelecido pela PROPE, os alunos que desenvolverão os planos de 
trabalho de cada projeto aprovado neste Edital; 

d) manter vínculo formal com a Universidade Federal de São João del-Rei durante a vigência do 
projeto; 

e) não estar afastado integralmente para qualificação durante a vigência do projeto; 

f) não ter simultaneamente, sob sua orientação, mais de 2 bolsistas de Iniciação Científica na 
modalidade Bolsa de Iniciação Científica e Tecnológica – BIC (bolsistas dos projetos de pesquisa 
aprovados diretamente na FAPEMIG) ou na modalidade Iniciação Científica Júnior, no período de 
vigência deste Programa; 

g) orientar e acompanhar os alunos nas distintas fases do trabalho científico, incluindo a 
elaboração do relatório final e do material para apresentação dos resultados nos veículos de 
divulgação institucionais, em congressos, seminários, entre outros, bem como a inscrição dos 
alunos no Seminário de Iniciação Científica da UFSJ; 

h) garantir a entrega de relatório de pesquisa elaborado pelos orientandos, contendo resultados 
finais com redação científica que permita verificar o seu desempenho no domínio dos instrumentais 
teóricos e metodológicos exigidos pelo projeto; 

i) responsabilizar-se pela inscrição e exposição de seus alunos por ocasião do seminário de 
iniciação científica da UFSJ; 

j) incluir os nomes dos alunos nas publicações e nos trabalhos apresentados em congressos e 
seminários, cujos resultados tiveram a participação efetiva dos alunos de iniciação científica; 

k) atuar como parecerista de propostas de iniciação científica da área pertinente, caso solicitado. 

l) encaminhar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PROPE, para avaliação, casos que 
envolvam substituição de orientando; 

m) comunicar à PROPE, imediatamente, a ocorrência de quaisquer dificuldades referentes ao 
cumprimento dos compromissos assumidos; 

n) enviar à PROPE, até o 10º dia de cada mês, qualquer alteração (substituição de aluno ou 
cancelamento do projeto). Caso não haja nenhum comunicado, a Pró-Reitoria entenderá que o plano 
de trabalho está sendo desenvolvido conforme proposto, permitindo o pagamento das bolsas. 

 

4. REQUISITOS E COMPROMISSOS DOS ALUNOS 
a) o aluno de graduação deverá estar matriculado regularmente em curso de graduação da UFSJ, 
onde já deverá ter cursado, no mínimo, o segundo período. O aluno do ensino médio precisará estar 
matriculado regularmente em escola pública de ensino médio ou de educação profissional; 

b) estar adimplente com a PROPE; 



c) o aluno de graduação deve estar cadastrado na Plataforma Lattes do CNPq; 

d) estar cadastrado no Sistema Everest, se bolsista da FAPEMIG; 

e) dedicar-se às atividades previstas no plano de trabalho aprovado, durante a vigência do projeto, 
em regime de dedicação de, no mínimo, 4 (quatro) horas semanais, para o bolsista de PIBIC-JR, e 
de 20 (vinte) horas semanais para o bolsista de PIBIC/FAPEMIG/UFSJ; 

f) elaborar relatório de pesquisa contendo resultados finais com redação científica que permita 
verificar o seu desempenho no domínio do instrumental teórico e metodológico exigido pelo 
projeto, de acordo com as normas estabelecidas pela PROPE; 

g) apresentar, no seminário anual, promovido pela Instituição, os resultados da pesquisa, conforme 
critérios definidos; 

h) acompanhar a sessão dos trabalhos do Seminário de Iniciação Científica da UFSJ, na qual o seu 
trabalho estiver inserido. 

i) não ter vínculo empregatício e dedicar-se integralmente às atividades acadêmicas e de pesquisa; 

j) nas publicações e trabalhos apresentados, fazer referência à sua condição de bolsista (bolsista do 
PIBIC/FAPEMIG, PIBIC/UFSJ ou PIBIC-JÚNIOR/FAPEMIG); 

k) receber apenas essa modalidade de bolsa, sendo vedado acúmulo de bolsas; 

l) comunicar ao orientador, imediatamente, a ocorrência de quaisquer dificuldades referentes ao 
cumprimento dos compromissos assumidos; 

m) devolver às instituições financiadoras (FAPEMIG/UFSJ), em valores atualizados, a(s) 
mensalidade(s) recebida(s) indevidamente, caso os requisitos e compromissos estabelecidos acima 
não sejam cumpridos. 

 

OBSERVAÇÃO 1 

O descumprimento de quaisquer dos compromissos constantes deste Edital caracteriza 
inadimplência do orientador e do orientando. 

 

OBSERVAÇÃO 2 

Os inadimplentes ficam impossibilitados de serem contemplados em editais da PROPE, segundo 
normas desta Pró-Reitoria.  

 

5. CANCELAMENTO E SUBSTITUIÇÃO 

5.1. São motivos de cancelamento de bolsa ou substituição de aluno de iniciação científica: 

a) desvinculação da Universidade Federal de São João del-Rei ou da escola pública; 

b) desistência de aluno; 

c) pedido do orientador;  

d) não cumprimento das exigências do Programa.  

5.2. Em caso de cancelamento da bolsa ou substituição de bolsista, o pedido deverá ser 
encaminhado pelo orientador à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, conforme instruções 
divulgadas no sítio da PROPE. 

5.3. O aluno excluído não poderá retornar ao sistema na mesma vigência. 

5.4. Em qualquer situação de cancelamento de projeto ou substituição de orientando, o aluno 
deverá entregar ao orientador seu relatório das atividades desenvolvidas no Programa. 



 

6. PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO 
6.1. Submissão da proposta eletrônica: 

As inscrições deverão ser feitas no endereço www.intranet.ufsj.edu.br/pibic, Edital nº 
003/2014/PROPE, até o dia 15 de setembro de 2014, às 15h, quando o sistema será encerrado 
automaticamente1. Para acessar o sistema de inscrição, o professor deverá informar seu CPF, 
sua unidade organizacional e sua senha institucional. 

Deverão ser anexados ao sistema: 

a) O projeto de iniciação científica, proposto pelo orientador, em formato pdf, com, no máximo, 
13 páginas, 30.000 caracteres (com espaços), incluídos a capa, anexos, cabeçalhos e rodapés, 
adequado aos objetivos da iniciação científica, contendo, indispensavelmente: 

1) Introdução – delimitação do objeto: Identificação do tema – delimitação clara do problema e 
contextualização do assunto com breve referência ao esquema teórico, hipóteses, questões a 
investigar, com revisão de literatura pertinente. 

2) Objetivos: o que se pretende alcançar com a execução do projeto. 

3) Metodologia: procedimentos a serem utilizados para alcançar os objetivos propostos. 

4) Mecanismos de articulação que serão utilizados para promover a interação entre os alunos 
participantes do projeto. 

5) Dois Planos de trabalho individuais e diferenciados para cada aluno: exposição clara e 
objetiva das atividades a serem desenvolvidas pelos alunos durante a execução do projeto, em 
regime de dedicação de, no mínimo, 20 horas e 4 horas semanais para os estudantes de ensino 
superior e de ensino médio e profissional, respectivamente; 

6)  Cronograma: clareza e coerência acerca do tempo necessário a cada fase da pesquisa por 
um período de 12 meses. 

7) Referências: apresentação de todas as obras citadas, conforme metodologia científica. 
 

b) Currículo Lattes do orientador, em pdf, referente ao período de 2009 a 2014, em 
conformidade com os critérios de seleção definidos no item 9 deste Edital; 

 
OBSERVAÇÃO 3 
 
Depois de preencher todas as informações, o professor deverá confirmar, eletronicamente, estar 
ciente de sua responsabilidade na obtenção de permissões de caráter legal do projeto e declarar 
disponibilidade de recursos e meios para o desenvolvimento do projeto. O sistema apenas 
considerará a inscrição como terminada se o professor efetuar o procedimento de confirmação. 
 

                                                 
1 Haverá tolerância de 1 hora para eventuais finalizações da submissão dos projetos. Aqueles que 
não tenham sido finalizados dentro do prazo, pressionando-se a opção “confirmar”, não serão 
considerados para análise. 
 
 
 



7. PRAZOS 

 

Lançamento do Edital 1º/07/2014 

Período de inscrições de 11/08 a 15/09/2014 

Data e horário final para o envio eletrônico1  15/09/2014, às 15h 

Divulgação do primeiro resultado 19/11/2014 

Data limite para apresentação de recursos 20 a 26/11/2014 

Divulgação do resultado final após análise dos pedidos de 
reconsideração 

11/12/2014 

Indicação do(s) aluno(s) de 2 a 26/2/2015 

Envio do Termo de Compromisso assinado até 9/03/2015 

 

8. BOLSA 
8.1.  Duração: 

Até 12 meses, com início em março de 2015 e término em fevereiro de 2016. 

8.2.  Valor: 

O valor atual mensal da bolsa de graduação é de R$ 400,00 (PIBIC/FAPEMIG/UFSJ) e da bolsa 
de ensino médio é de R$100,00 (PIBIC-JR/FAPEMIG). 

8.3. A bolsa tem caráter transitório, é inacumulável com estágios remunerados, bolsas de 
outros programas e empregos de qualquer natureza. É isenta de imposto de renda e não gera 
vínculo empregatício. O tempo de estudos dos bolsistas não será computado para fins de 
aposentadoria a menos que, durante o período de estudos, ele efetue contribuição para a 
Seguridade Social, como “contribuinte facultativo”, na forma dos art. 14 e 21, da Lei nº 8.212, 
de 24/07/1991. 

 

9. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
9.1. Sob a coordenação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, as Comissões Interna e 
Externa de Iniciação Científica analisarão os processos por meio dos seguintes procedimentos: 

1) apreciação do currículo do pesquisador, conforme tabela a ser divulgada no sítio da PROPE. 
Serão consideradas apenas as informações constantes no currículo anexado ao Sistema PIBIC 
no ato da inscrição; 

2) análise do projeto de iniciação científica (item 6.1), conforme tabela divulgada no sítio da 
PROPE. 

 
OBSERVAÇÃO: A avaliação dos currículos e dos projetos será feita exclusivamente na grande 
área de conhecimento designada pelo proponente. 

 
9.2. Cada proponente poderá submeter dois projetos para o Programa Integrado 
PIBIC/FAPEMIG/UFSJ e PIBIC-JÚNIOR/FAPEMIG. Cada projeto deverá conter dois planos 
de trabalho individuais e diferenciados a serem desenvolvidos por um aluno de graduação e um 
aluno de ensino médio.  

9.3. As bolsas serão distribuídas entre as grandes áreas, proporcionalmente à demanda 
qualificada referente a este edital. 



9.4. A distribuição de uma primeira bolsa por solicitante seguirá a ordenação decrescente da 
pontuação total obtida até o limite de 50 pontos. 

9.5. Após a distribuição da primeira bolsa, havendo disponibilidade de bolsas, estas serão 
distribuídas aos solicitantes de segunda bolsa, seguindo a mesma ordenação de pontuação 
prevista em 9.4. 

9.6. Vinte por cento do total de bolsas serão utilizados como reserva técnica pela Comissão 
Interna de Iniciação Científica para realizar ajustes necessários após a apreciação dos pedidos de 
reconsideração. 

9.7. Em casos de empate na pontuação total, serão considerados, como critério de desempate: 
pontuação do projeto, maior tempo de permanência do proponente na UFSJ e maior idade do 
proponente do projeto. 

 
10. PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA O CADASTRAMENTO DOS 

ORIENTANDOS 
 

As instruções para o cadastramento dos alunos estarão disponíveis no endereço 
www.ufsj.edu.br/prope/pibic_fapemig.php. 

11. ACOMPANHAMENTO/AVALIAÇÃO 

11.1. O acompanhamento das atividades de pesquisa propostas nos planos de trabalho será feito 
por meio de relatório final, de acordo com o modelo estabelecido pela PROPE. 
 
11.2. Será realizado o Seminário de Iniciação Científica, encerrando os trabalhos referentes ao 
projeto aprovado, quando os orientandos deverão apresentar os resultados obtidos, conforme 
determinação da Comissão Interna de Iniciação Científica para avaliação da Comissão 
pertinente. 
 

12. RECURSOS 
Apresentações de recurso deverão ser feitas somente por meio do endereço 
www.intranet.ufsj.edu.br/pibic, dentro do prazo de até cinco dias úteis após a divulgação do 
resultado, para apreciação pela Comissão Interna de Iniciação Científica. A Comissão é soberana na 
decisão de recursos. 
 
13. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

13.1. Os processos fora das normas previstas no presente Edital serão desclassificados. 

13.2. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Interna de Iniciação 
Científica. 

13.3. A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação não se responsabiliza por inscrição não 
recebida devido a fatores de ordem técnico-computacional, falhas de comunicação ou 
congestionamento das linhas de comunicação que impossibilitem a transferência dos dados 
nem por arquivos corrompidos. 

 

São João del-Rei, 1º de julho de 2014. 

 
Prof. André Luiz Mota 

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 



Relatório de Autoavaliação Institucional 2014 – UFSJ 

Comissão Própria de Avaliação – CPA UFSJ 2014/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.2.9 – EDITAL Nº 004/2014/PROPE 

Seleção de Orientadores e Propostas de Estudo para Bolsistas de 

Iniciação Científica – Pibic-Jr/Fapemig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

EDITAL Nº 004/2014/PROPE 

 

SELEÇÃO DE ORIENTADORES E PROPOSTAS DE ESTUDO 

PARA BOLSISTAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA JÚNIOR  

– PIBIC-JR/FAPEMIG – 
 

O Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal de São João del-
Rei, no uso de suas atribuições regimentais, comunica que estarão abertas, no período de 11 de 
agosto a 15 de setembro de 2014, as inscrições para orientadores e propostas de estudo para 
bolsistas de iniciação científica do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Júnior – 
PIBIC-JR/FAPEMIG, com vigência de março de 2015 a fevereiro de 2016. 

 
1. OBJETIVOS DO PROGRAMA 
 

Criado para promover a iniciação de alunos do ensino médio e de educação profissional das 
escolas públicas municipais, estaduais e federais, sediadas no estado de Minas Gerais, na pesquisa 
científica e sua convivência cotidiana com o procedimento científico em suas técnicas, organização 
e métodos, o PIBIC-JR tem os seguintes objetivos: 
 

1.1 estimular os pesquisadores a incorporarem em seu cotidiano de pesquisa estudantes do 
ensino médio e de educação profissional; 
1.2 incentivar a participação de estudantes do ensino médio e de educação profissional junto 
a grupos de pesquisa e, ao mesmo tempo, favorecer um despertar para a atividade científica; 
1.3 propiciar o desenvolvimento do pensamento científico e a criatividade no aluno, 
decorrentes das condições criadas pelo confronto direto com os problemas de pesquisa; 
1.4 proporcionar o desenvolvimento do senso crítico dos alunos diante das diferentes situações 
da vida. 

 
2. REQUISITOS E COMPROMISSOS DO ORIENTADOR 
 

a). ser pesquisador com titulação de doutor, mestre ou especialista; 
b). estar adimplente com a PROPE; 
c). indicar, dentro do prazo estabelecido pela PROPE, o aluno que desenvolverá o plano de 

atividades de cada Proposta de Estudo aprovada neste Edital; 
d). manter vínculo formal com a Universidade Federal de São João del-Rei, durante a vigência 

da Proposta de Estudo; 
e). não estar afastado integralmente para qualificação, durante a vigência da Proposta de 

Estudo; 
f). não ter simultaneamente, sob sua orientação, mais de 2 bolsistas de Iniciação Científica 

Júnior, no período de vigência da Proposta de Estudo; 



g). orientar e acompanhar o bolsista nas diversas fases do trabalho de pesquisa, incluindo 
elaboração de relatório técnico-científico e de outros meios para divulgação de resultados; 

h). permitir e estabelecer adequadas condições de acesso às instalações laboratoriais ou outras 
imprescindíveis para a realização da Proposta de Estudo do bolsista; 

i). acompanhar as exposições dos trabalhos realizados pelo bolsista em congressos, seminários 
ou outros eventos; 

j). incluir o nome do bolsista de iniciação científica nas publicações e nos resultados 
apresentados em congressos e seminários, em cujos resultados houve a participação efetiva 
do bolsista; 

k). garantir a entrega do relatório de pesquisa elaborado pelo orientando, contendo resultados 
finais, com redação científica, que permita verificar o seu desempenho no domínio dos 
instrumentais teóricos e metodológicos exigidos pelo proposta de estudo; 

l). responsabilizar-se pela inscrição e exposição do aluno por ocasião do Seminário de Iniciação 
Cientifica da UFSJ; 

m). atuar como parecerista de propostas de iniciação científica da área pertinente, caso 
solicitado. 

n). enviar à PROPE, até o 10º dia de cada mês, qualquer alteração (substituição do aluno ou 
cancelamento do proposta de estudo). Caso não haja nenhum comunicado, a Pró-Reitoria 
entenderá que a Proposta de Estudo está sendo desenvolvida conforme proposto, permitindo 
o pagamento da bolsa. 

 
3. REQUISITOS E COMPROMISSOS DO BOLSISTA 
 

a). ser aluno do ensino médio ou profissional da Rede Municipal, Estadual ou Federal de Minas 
Gerais; 

b). estar adimplente com a PROPE; 
c). não acumular bolsa nem ter vínculo empregatício de qualquer natureza; 
d). ter desempenho escolar destacado; 
e). desenvolver as atividades da Proposta de Estudo em regime de dedicação de, no mínimo, 4 

(quatro) horas semanais; 
f). inscrever-se e apresentar os resultados da pesquisa no Seminário de Iniciação Científica da 

UFSJ, conforme critérios definidos; 
g). acompanhar a sessão dos trabalhos do Seminário de Iniciação Científica da UFSJ, na qual o 

seu trabalho estiver inserido; 
h). elaborar relatório de pesquisa contendo resultados finais, com redação científica, que 

permita verificar o seu desempenho no domínio do instrumental teórico e metodológico 
exigido pelo proposta de estudo, de acordo com as normas estabelecidas pela PROPE; 

i). estar cadastrado no Sistema Everest; 
j). nas publicações e trabalhos apresentados, fazer referência à sua condição de bolsista 

(bolsista do PIBIC-JÚNIOR/FAPEMIG); 
k). comunicar ao orientador, imediatamente, a ocorrência de quaisquer dificuldades encontradas 

referentes ao cumprimento dos compromissos assumidos; 
l). devolver à FAPEMIG, em valores atualizados, a(s) mensalidade(s) recebida(s) 

indevidamente, caso os requisitos e compromissos estabelecidos acima não sejam 
cumpridos. 

 



OBSERVAÇÃO 1 
 
O descumprimento de quaisquer dos compromissos constantes deste Edital caracteriza 
inadimplência do orientador e do orientando. 
 
OBSERVAÇÃO 2 
 
Os inadimplentes ficam impossibilitados de serem contemplados em editais da PROPE, segundo 
normas desta Pró-Reitoria.  
 
4. CANCELAMENTO E SUBSTITUIÇÃO 
 

4.1 São motivos de cancelamento de bolsa ou substituição de aluno de iniciação científica: 
a). desvinculação do ensino médio ou profissional da Rede Municipal, Estadual ou Federal de 

Minas Gerais 
b). desistência do aluno; 
c). pedido do orientador;  
d). não cumprimento das exigências do Programa.  

 
4.2 Em caso de cancelamento da bolsa ou substituição do bolsista, o pedido deverá ser 

encaminhado pelo orientador à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, conforme 
instruções divulgadas no sítio da PROPE 
(www.ufsj.edu.br/prope/substituicao_de_alunos.php). 

 
4.3 O aluno excluído não poderá retornar ao sistema na mesma vigência. 

 
4.4 Em qualquer situação de cancelamento da Proposta de Estudo ou substituição de orientando, 

o aluno deverá entregar ao orientador seu relatório das atividades desenvolvidas no 
Programa. 

 
5. PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO 
 

5.1 Submissão da proposta eletrônica: 
As inscrições deverão ser feitas no endereço www.intranet.ufsj.edu.br/pibic, até o dia 15 de 
setembro de 2014, às 15h, quando o sistema será encerrado automaticamente1. Para acessar o 
sistema de inscrição, o professor deverá informar seu CPF, sua unidade organizacional e sua senha 
institucional. 
Deverão ser anexados ao sistema: 
 

a). Proposta de Estudo para o bolsista, contendo introdução, problema ou pergunta de pesquisa, 
objetivos, plano de atividades, cronograma de atividades, bibliografia e informações sobre o 
acompanhamento do aluno; 

 
b). Currículo Lattes do orientador, em pdf, referente ao período de 2009 a 2014, em 

conformidade com os critérios de seleção definidos no item 6 deste Edital; 
                                                 
1 Haverá tolerância de 1 hora para eventuais finalizações da submissão dos projetos. Aqueles que 
não tenham sido finalizados dentro do prazo, pressionando-se a opção “confirmar”, não serão 
considerados para análise. 
 
 
 



 
OBSERVAÇÃO 3 
 
Depois de preencher todas as informações, o professor deverá confirmar, eletronicamente, estar 
ciente de sua responsabilidade na obtenção de permissões de caráter legal da proposta de estudo e 
declarar a disponibilidade de recursos e meios para o desenvolvimento da proposta de estudo. O 
sistema apenas considerará a inscrição como terminada se o professor efetuar o procedimento de 
confirmação. 
 
6. ANÁLISE E JULGAMENTO 
     

O julgamento das solicitações será feito pela Comissão de Seleção e Acompanhamento do 
PIBIC-JR da UFSJ, considerando: 
 

a). Currículo Lattes do orientador, conforme tabela a ser divulgada no sítio da PROPE. Serão 
consideradas apenas as informações constantes no currículo anexado ao Sistema PIBIC no 
ato da inscrição; 

b). Proposta de Estudo para o bolsista, conforme letra “a” do item 5.1. 
 
7. PRAZOS 
 

Lançamento do Edital 1º/07/2014 
Período de inscrições de 11/8 a 15/9/2014 
Data e horário final para o envio eletrônico1  15/9/2014, às 15h 
Divulgação do primeiro resultado 19/11/2014 
Data limite para apresentações de recurso 20 a 26/11/2014 
Divulgação do resultado final após análise dos pedidos de 
reconsideração 

11/12/2014 

Indicação do(s) aluno(s) 2 a 26/2/2015 
Envio do Termo de Compromisso assinado até 9/3/2015 

 
         
8. BOLSA 
 

8.1 Duração: 
Até 12 meses, com início em março de 2015 e término em fevereiro de 2016. 
 
8.2 Valor: 
O valor atual mensal da bolsa é de R$ 100,00. 
 
8.3 A bolsa tem caráter transitório, é inacumulável com estágios remunerados, bolsas de outros 
programas e empregos de qualquer natureza. É isenta de imposto de renda e não gera vínculo 
empregatício. O tempo de estudos dos bolsistas não será computado para fins de aposentadoria a 
menos que, durante o período de estudos, ele efetue contribuição para a Seguridade Social, 
como “contribuinte facultativo”, na forma dos art. 14 e 21, da Lei nº 8.212, de 24/07/1991. 

 



9. PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA O CADASTRAMENTO DOS 
ORIENTANDOS 

 
As instruções para o cadastramento dos alunos estarão disponíveis no endereço 

www.ufsj.edu.br/prope/pibic_fapemig.php. 
 
10. ACOMPANHAMENTO/AVALIAÇÃO 
 

10.1 O acompanhamento das atividades de pesquisa propostas no plano de trabalho será feito 
por meio de relatório final, de acordo com o modelo estabelecido pela PROPE. 

 
10.2  Será realizado o Seminário de Iniciação Científica, encerrando os trabalhos referentes ao 
projeto aprovado, quando os orientandos deverão apresentar os resultados obtidos, conforme 
determinação da Comissão Interna de Iniciação Científica para avaliação da Comissão 
pertinente. 

 
11. RECURSOS 
 

Apresentações de recurso deverão ser feitas somente por meio do endereço 
www.intranet.ufsj.edu.br/pibic, dentro do prazo de até cinco dias úteis após a divulgação do 
resultado, para apreciação pela Comissão Interna de Iniciação Científica. A Comissão é soberana na 
decisão de recursos. 
 
12. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

12.1 Os processos fora das normas previstas no presente Edital serão desclassificados. 
12.2 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Interna de Iniciação 

Científica. 
12.3 A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação não se responsabiliza por inscrição não 

recebida devido a fatores de ordem técnico-computacional, falhas de comunicação ou 
congestionamento das linhas de comunicação que impossibilitem a transferência dos 
dados nem por arquivos corrompidos. 

 
São João del-Rei, 1º de julho de 2014. 

 
 

Prof. André Luiz Mota 
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 
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1. Objetivo 
 
Apoiar propostas de aquisição de equipamentos de pequeno e médio porte para laboratórios de 
pesquisa da UFSJ, encaminhadas por pesquisadores docentes do quadro efetivo da UFSJ e baseadas 
em projetos de pesquisa submetidos e aprovados no mérito aos editais universais da FAPEMIG ou do 
CNPq. 
 
2. Elegibilidade 
 
São consideradas elegíveis para a aquisição de equipamentos para laboratórios de pesquisa da UFSJ 
propostas que atendam aos seguintes quesitos: 
 
2.1. Proposta de aquisição de equipamentos de pequeno ou médio porte, ou seja, de valor de 
mercado igual ou inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), encaminhada por docente do quadro 
efetivo da UFSJ.  
 

2.1.1. Cada proponente poderá encaminhar apenas uma única proposta no âmbito deste edital. 
 
2.2. As propostas de aquisição de equipamentos devem estar baseadas em projetos de pesquisa 
científica que tenham sido submetidos aos editais universais do CNPq ou da FAPEMIG nos anos de 
2012 ou 2013, contemplados ou não contemplados, desde que aprovados no mérito. 
 
2.3. Não são elegíveis, para este edital, propostas de aquisição de equipamentos de ensino ou 
com outros fins que não os deste edital. 

 
3. Itens Financiáveis 
 
3.1. Equipamentos, material permanente (inclusive mobiliário), desde que destinados às 
atividades de pesquisa científica, e despesas acessórias de importação. 
 
3.2. Não são financiáveis itens como: locação de equipamentos; materiais de consumo; aparelho 
de ar condicionado e demais aparelhos eletroeletrônicos destinados à infraestrutura administrativa; 
construções ou reformas de edificações. 
 
4. Documentação Exigida 
 
4.1. Projeto de pesquisa, conforme encaminhado aos editais universais do CNPq ou da FAPEMIG 
publicados nos anos de 2012 ou 2013. 

 
4.2. Currículo Lattes do pesquisador, constando formação acadêmica, experiência de orientação e 
produção científica, técnica e artística, no período de 2009 a 2014. 
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4.3. Comprovação da submissão e da aprovação, no mérito, pelos órgãos de fomento CNPq ou 
FAPEMIG, do projeto de pesquisa, constando a informação da Câmara de avaliação para qual o 
projeto foi endereçado. 
 
4.4.  Comprovação do auxílio financeiro, e relação de itens financiados, recebido pelo projeto de 
pesquisa, quando for o caso. 
 
4.5. Orçamentos dos equipamentos a serem adquiridos, incluindo despesas acessórias. 
 
4.6. Justificativa para a aquisição dos itens solicitados na proposta, no caso destes não constarem 
dos projetos submetidos aos órgãos de fomento. 
 
 
5. Endereçamento 
 
As propostas, eletrônicas, devem ser encaminhadas para o endereço eletrônico 
editaleqpesq@ufsj.edu.br, até as 23h59min do dia 9 de maio de 2014, devidamente identificadas 
com o nome do proponente, endereço, telefones fixo e celular e e-mail atualizado.  
 
6. Fórum de análise 
 
6.1.   As propostas serão analisadas por uma comissão nomeada pela Pró-Reitoria de Pesquisa e 
Pós-graduação.  
 
6.2.     Cada proposta aprovada pode ser apoiada integral ou parcialmente, de acordo com a análise 
prevista no item 6.1 e conforme disponibilidade financeira da Instituição.  
 
6.3.  A dotação orçamentária para o presente Edital é de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). 
 
6.4. A UFSJ, considerando a qualidade das propostas e sua relevância para a pesquisa 
institucional, poderá complementar os recursos alocados, conforme dotação orçamentária 
disponível. 
 
7. Critérios de Análise 
 
Os projetos serão analisados, classificados e atendidos até que todos sejam contemplados ou até o 
limite da dotação orçamentária, considerando os fatores relacionados a seguir:  
  

• Priorização das propostas correspondentes a projetos não contemplados ou contemplados 
parcialmente, em sua solicitação de equipamentos, pelos órgãos de fomento; 

 

• Avaliação do Currículo Lattes do proponente, conforme tabela constante do Anexo I; 
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• Proporcionalidade entre projetos submetidos e atendidos por grande área do conhecimento, 
segundo Tabela de Áreas do Conhecimento do CNPq. 

  
8. Calendário de submissão e resultado das análises  
 

• Período de submissão:  02 de abril a 09 de maio de 2014  

• Divulgação do resultado preliminar: 26 de maio de 2014  

• Período para interposição de recursos: de 27 de maio a 02 de junho de 2014 

• Divulgação do resultado final: 13 de junho de 2014 
 
 
9. Divulgação dos resultados  
 
Todos os atos e resultados referentes a este edital serão divulgados exclusivamente no sítio  
http://www.ufsj.edu.br/prope/editais. 
 
 
10. Interposição de recursos  
 
Qualquer recurso poderá ser interposto até cinco dias úteis após a divulgação dos resultados, tendo 
como fórum de análise a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. 
 
11. Disposições finais 
 
11.1. Visando melhor distribuição de recursos investidos entre os pesquisadores da Instituição, aos 
proponentes cujas propostas venham a ser contempladas no âmbito do presente edital será vedada 
a participação em edital de igual finalidade (aquisição de equipamentos para laboratórios de 
pesquisa), a ser publicado pela Reitoria da UFSJ no próximo ano. 
 
11.2. As publicações oriundas dos projetos de pesquisa apoiados pelo presente edital deverão 
mencionar explicitamente o apoio da UFSJ. 
 
 
 

São João del-Rei, 02 de abril de 2014 
 
 
 

Profª. Valéria Heloísa Kemp 
Reitora - UFSJ 
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ANEXO I  - PONTUAÇÃO DA PRODUÇÃO TÉCNICA, CIENTÍFICA E EXPERIÊNCIA DE ORIENTAÇÃO DO 
PROPONENTE 

 

PRODUÇÃO TÉCNICA E CIENTÍFICA DO PROPONENTE   

Critérios Por item 

Recém-doutor (3 anos) ** – ( 2014/2013 = 7pts; 2012/2011 = 4pts) 7, 4 

Livro-científico-com ISBN-autoria 10 

Livro-científico-com ISBN-organização 5 

Capítulo de livro com ISBN 3 

Artigo ou Resenha em periódico Qualis A1 ou A2 7 

Artigo ou Resenha em periódico Qualis B1, B2 ou B3 6 

Artigo ou Resenha em periódico Qualis B4 ou B5 3 

Artigo ou Resenha em periódico Qualis C 1 

Artigo ou Resenha em periódico não-Qualis (maximo 4 pts) 0,5 

Verbete 0,5 

Trabalho completo em anais de evento internacional 2 

Trabalho completo em anais de evento nacional 1 

Resumo em anais de eventos internacionais ou nacionais (máximo 5 pts) 0,5 

Participação em banca de exame de qualificação de doutorado 1 

Participação em banca de tese de doutorado 3 

Participação em banca de dissertação de mestrado 2 

Patente depositada 5 

Patente concedida 10 

ORIENTAÇÃO ACADÊMICA   

Doutorado (concluído) 8 

Doutorado (em andamento) 2 

Co-orientação/Doutorado (concluído) 4 

Co-orientação/Doutorado (em andamento) 1 

Mestrado (concluído) 5 

Mestrado (em andamento) 2 

Co-orientação/Mestrado (concluído) 2,5 

Co-orientação/Mestrado (em andamento) 0,5 

BIC, PIBIC E PIIC (concluído) 2 

PIBIC Júnior (concluído) 2 

Monografia ou TCC (concluído) 0,5 

PIBEX (concluído) 0,5 

Coordenação de PIBID ou grupos PET 2 

- Para a pontuação curricular será considerada a produção e experiência de orientação referente ao período entre os 
anos de 2009 e 2014. 
- Publicações com o mesmo título serão computadas uma única vez.  
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1. Objetivo 

 

Promover ou fortalecer a interação entre pesquisadores e grupos de pesquisa da UFSJ com 

pesquisadores de reconhecimento nacional, visando o aumento da produção científica da 

Instituição, fortalecimento dos programas de pós-graduação existentes e criação de novos 

programas de pós-graduação. 

 

2.  Elegibilidade  

 

2.1. São consideradas elegíveis para o presente edital propostas de estadias de pesquisador 

visitante, de duração mínima de 5 e máxima de 15 dias, encaminhadas pelas coordenadorias dos 

Programas de pós-graduação (PPGs) stricto sensu da Universidade Federal de São João del-Rei ou 

líderes de grupos de pesquisa da UFSJ registrados no diretório de grupos do CNPq mas não 

vinculados aos PPGs existentes . 

  

2.2. Cada proponente poderá apresentar apenas 1 (uma) proposta no âmbito deste edital. 

 

3. Itens Financiáveis  

 

3.1. Passagens aéreas (adquiridas através da agência de viagem licitada pela UFSJ) e/ou terrestres. 

 

3.2 Diárias, para estadias de duração entre 5 e 10 dias, conforme normas e tabela vigente para o 

Serviço Público Federal. 

 

3.3 Metade do valor da bolsa de Pós-doutorado no país, segundo tabela do programa PNPD da 

CAPES, para estadias de duração entre 11 e 15 dias, em conformidade com as normas gerais e 

operacionais do Programa de Apoio à Pós-graduação (PROAP) da CAPES. 

 

4. Requisitos 

 

4.1. O pesquisador visitante beneficiário do apoio do presente edital deverá ser necessariamente 

bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, preferencialmente nível 1, ou bolsista do Programa 

Professor Visitante Nacional Sênior, em outra instituição diversa da UFSJ, ou pesquisador 

contemplado pelo Programa Pesquisador Mineiro da FAPEMIG. 

 

4.2 As visitas devem estar programadas para o período entre 02 de junho e 31 de outubro de 2014. 

 

5. Documentação Exigida  

 

5.1. Plano de atividades para o período de estadia do Pesquisador Visitante, contendo: objetivos, 

justificativas, incluindo previsão de impacto no programa de pós-graduação proponente ou na 

criação de novos programas de pós-graduação, cronograma das atividades a serem desenvolvidas 

pelo professor visitante, planilha orçamentária com previsão de custos com passagens, diárias, para 
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períodos de estadia de 5 a 10 dias e de bolsa, para o período de 11 a 15 dias. 

 

5.2. Currículo Lattes do Pesquisador Visitante. 

 

6. Endereçamento  

 

As propostas, eletrônicas, devem ser encaminhadas para o endereço eletrônico 

editalvisitante@ufsj.edu.br, até as 23h59min do dia 12 de maio de 2014, devidamente identificadas 

com o nome do proponente, endereço, telefones fixo e celular e e-mail atualizado. 

 

7. Fórum de análise  

 

7.1. As propostas serão analisadas por comissão nomeada pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

graduação quanto ao mérito e ao apoio solicitado. Também poderão ser solicitados pareceres a 

consultores ad hoc. 

 

7.2. Serão financiadas 6 propostas para visitas de duração entre 5 e 10 dias e 4 propostas de visitas 

de duração entre 11 e 15 dias.  

 

7.3. Em função da disponibilidade financeira, poderá ser financiado um número maior de propostas 

que o relacionado no item 7.2. 

 

8. Critérios de Análise  

 

8.1. As propostas serão analisadas segundo os critérios abaixo: 

Critério Pontuação Máxima 

1. Objetivos e Justificativas 40 

2. Adequação do cronograma de 

atividades aos objetivos da proposta 
30 

3. Adequação do currículo Lattes do 

Pesquisador Visitante aos objetivos da 

proposta e às linhas de pesquisa do 

Programa de Pós-graduação ou grupo de 

pesquisa proponente. 

30 

 

8.2. Em caso de empate entre propostas, serão considerados como critérios de desempate, na 

seguinte ordem, a pontuação obtida no item 1 e a pontuação obtida no item 3 da tabela acima. 
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9. Calendário de submissão e resultado das análises 

 

• Período de submissão:  02 de abril a 12 de maio de 2014  

• Divulgação do resultado preliminar: 19 de maio de 2014  

• Período para interposição de recursos: de 20 a 26 de maio de 2014 

• Divulgação do resultado final: 30 de maio de 2014 

 

10. Prestação de Contas  

 

Os programas de Pós-graduação e líderes dos grupos de pesquisa contemplados deverão 

encaminhar ao Setor de Pós-graduação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação: 

 

- Até o término da visita: tickets de passagem, relatório de viagem, e comprovantes de despesas com 

a estadia (Formulário no ANEXO I). 

 

- Em até 30 dias após o término da visita: relatório final da visita (Anexo II), constando objetivos,  

descrição das atividades desenvolvidas e previsão da publicações que resultarão da estadia. O não 

envio do relatório caracterizará a situação de inadimplência dos proponentes, dos quais não serão 

julgadas novas propostas até a regularização da situação. 

 

As publicações oriundas da visita de curta duração deverão mencionar explicitamente o apoio da 

UFSJ. 

 

11. Divulgação dos resultados  

 

Todos os atos e resultados referentes a este edital serão divulgados exclusivamente no sítio 

http://www.ufsj.edu.br/prope. 

 

12. Interposição de recursos  

 

Qualquer recurso poderá ser interposto até cinco dias úteis após a divulgação dos resultados, tendo 

como fórum de análise a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. 

 

 

São João del-Rei, 2 de abril de 2014 

 

 

 

Profª Valéria Heloísa Kemp 

Reitora UFSJ 
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 ANEXO I - Relatório de Viagem 
PCDP: 
 

 

Unidade Organizacional: Programa de Pós-graduação em   

Data de Início 
 

Data de Término 
 

 

Beneficiário: 
 
 

 

De: 
 

Para: 
 

 

 
Descrição detalhada das atividades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura:____________________________________________________  
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Tickets de passagens ou canhoto de embarque 
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Demais comprovantes de despesas 
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ANEXO II - RELATÓRIO FINAL DA VISITA 
 
 
 

Período: __________________________________ 
 

Dados do beneficiário:  

CPF 
 

NOME COMPLETO (sem abreviaturas) 
 

 

DATA DE NASCIMENTO 
 

SEXO 

 
IDENTIDADE (RG) 
 

ÓRGÃO EMISSOR 
 

UF 
 

Data de Emissão 
 

 

ENDEREÇO RESIDENCIAL (logradouro ) 
 

BAIRRO 
 

 

CEP 
 

CIDADE 
 

UF 
 

DDD 
 

FONE 
 

FAX 
 

E-MAIL 

 
 

DADOS BANCÁRIOS:  
BANCO 
 

N.º DA AGÊNCIA 
 

NOME DA AGÊNCIA 
 

N.º DA CONTA  CORRENTE  

 

Local de Trabalho: 
INSTITUIÇÃO (Universidade, Centro, Empresa, etc.)  
 

SIGLA CGC ou UG/GESTÃO (se Federal) 
 

ÓRGÃO (Instituto, Faculdade, Escola, etc.) 
 
 
UNIDADE (Departamento Laboratório, Núcleo, etc.) 
 

ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO (logradouro ) 
 
 
 

E - MAIL  

 

BAIRRO 
 
 

CEP 
 

CIDADE 
 

UF 
 

DDD FONE 
 

FAX 
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Objetivos 
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Descrição das atividades desenvolvidas  
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6.5.2.12 – EDITAL 007/2014/UFSJ/REITORIA 

Apoio à Elaboração de Propostas de Novos Programas de Pós-Graduação 

 

 



EDITAL 007/2014/UFSJ/REITORIA APOIO À 
ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS DE NOVOS 

PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO

 Objetivo

Apoiar  a  elaboração  de propostas  de novos  Programas  de Pós-graduação  stricto sensu na  UFSJ, 
formuladas  por  grupos  de  pesquisadores  da  Instituição,  através  de  visita  de 
professores/pesquisadores de reconhecimento nacional na área da proposta.

2. Elegibilidade 

2.1. São consideradas elegíveis para o presente edital propostas de estadia de pesquisador visitante, 
de duração mínima de 2 e máxima de 5 dias, formuladas por grupo de pesquisadores da Instituição, 
encaminhadas por docente do quadro permanente da UFSJ, portador de título de doutor .
 
2.2. Cada grupo proponente poderá apresentar apenas 1 (uma) proposta no âmbito deste edital.

3. Itens Financiáveis 

3.1. Passagens aéreas (adquiridas através da agência de viagem licitada pela UFSJ) e/ou terrestres.

3.2 Diárias, para estadias de duração entre 2 e 5 dias, conforme normas e tabela vigente para o 
Serviço Público Federal.

4. Requisitos

4.1.  O pesquisador visitante beneficiário do apoio do presente edital deverá ser  pesquisador  de 
reconhecimento nacional na área da proposta, comprovado por seu currículo Lattes.

4.2 As visitas devem estar programadas para o período entre 15 de setembro e 15 de novembro de 
2014.

5. Documentação Exigida 

5.1. Escopo da proposta de Programa de Pós-graduação a ser elaborada, contendo: denominação do 
programa, área de conhecimento da proposta, objetivos e justificativa de implantação da proposta, 
corpo docente proponente (preliminar), indicando área, ano e instituição de obtenção do título de 
doutor, previsão para submissão da proposta à CAPES (2015 ou 2016), planilha orçamentária com 
previsão de custos com passagens e diárias.
 
5.2. Currículo Lattes do Pesquisador Visitante.

6. Endereçamento 

As propostas, eletrônicas, devem ser encaminhadas  ao Setor de Pós-graduação da Pró-reitoria de 
Pesquisa e Pós-graduação, para o endereço eletrônico sepos@ufsj.edu.br, até as 23h59min do dia 31 
de  agosto de  2014,  devidamente  identificadas  com  o  nome  do  docente  proponente,  endereço, 
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EDITAL 007/2014/UFSJ/REITORIA APOIO À 
ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS DE NOVOS 

PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO

telefones fixo e celular e e-mail atualizado.

7. Fórum de análise 

7.1.  As  propostas  serão  analisadas  por  comissão  nomeada  pela  Pró-Reitoria  de Pesquisa  e  Pós-
graduação  quanto ao mérito e  ao apoio solicitado.  Também poderão ser  solicitados  pareceres  a 
consultores ad hoc.

8. Critérios de Análise 

8.1. As propostas serão analisadas segundo os critérios abaixo:

Critério Pontuação Máxima

1. Objetivos e Justificativas 40

2.  Adequação  do  currículo  Lattes  do 
Pesquisador  Visitante  aos  objetivos  da 
proposta  e  à  área  de  conhecimento  do 
Programa de Pós-graduação proposto.

60

9. Calendário de submissão e resultado das análises

 Período de submissão:  07 a 31 de agosto de 2014 
 Divulgação do resultado preliminar: 2 de setembro de 2014 
 Período para interposição de recursos: de 3 a 8 de setembro de 2014
 Divulgação do resultado final: 10 de setembro de 2014

10. Prestação de Contas 

Os proponentes contemplados deverão encaminhar ao Setor de Pós-graduação da Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-graduação:

- Até o término da visita: tickets de passagem e relatório de viagem (Formulário no ANEXO I).

-  Em até 30 dias após o término da visita: relatório da visita (Anexo II),  constando avaliação do 
pesquisador  visitante  quanto  à  proposta  de  Programa  de  Pós-graduação  a  ser  elaborada, 
recomendações  ao  grupo  proponente  e  à  Pró-reitoria  de  Pesquisa  e  Pós-graduação  da  UFSJ  e 
avaliação  do  grupo  proponente  quanto  à  visita  do  Pesquisador.  O  não  envio  do  relatório 
caracterizará  a  situação  de inadimplência  dos  proponentes,  dos  quais  não  serão  julgadas  novas 
propostas até a regularização da situação.

11. Divulgação dos resultados 
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EDITAL 007/2014/UFSJ/REITORIA APOIO À 
ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS DE NOVOS 

PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO

Todos  os  atos  e  resultados  referentes  a  este  edital  serão  divulgados  exclusivamente  no  sítio 
http://www.ufsj.edu.br/prope.

12. Interposição de recursos 

Qualquer recurso poderá ser interposto no período entre 3 a 8 de setembro de 2014, tendo como 
fórum de análise a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.

São João del-Rei,  06 de agosto de 2014

Profª Valéria Heloísa Kemp
Reitora UFSJ
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EDITAL 007/2014/UFSJ/REITORIA APOIO À 
ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS DE NOVOS 

PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO

 ANEXO I - Relatório de Viagem
PCDP:

Unidade Organizacional: 

Data de Início Data de Término

Beneficiário:

De: Para:

Descrição detalhada das atividades

Assinatura:____________________________________________________ 
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Tickets de passagens ou canhoto de embarque

ANEXO II - MODELO DE RELATÓRIO DA VISITA
_____________________________________________________________

Universidade Federal de São João del-Rei – Praça Frei Orlando , 170 – São João del-Rei – MG – Brasil
Cep: 36.307-352 - E-mail: reitoria@ufsj.edu.br – Fone: (32) 3379-2340/2344 – Fax (32) 3379-2525

5



EDITAL 007/2014/UFSJ/REITORIA APOIO À 
ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS DE NOVOS 

PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO

Período: __________________________________

Dados do beneficiário:
CPF NOME COMPLETO (sem abreviaturas)

DATA DE NASCIMENTO SEXO IDENTIDADE (RG) ÓRGÃO EMISSOR UF Data de Emissão

ENDEREÇO RESIDENCIAL (logradouro ) BAIRRO

CEP CIDADE UF DDD FONE FAX E-MAIL

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO N.º DA AGÊNCIA NOME DA AGÊNCIA N.º DA CONTA  CORRENTE

Local de Trabalho:
INSTITUIÇÃO (Universidade, Centro, Empresa, etc.) SIGLA CGC ou UG/GESTÃO (se Federal)

ÓRGÃO (Instituto, Faculdade, Escola, etc.)

UNIDADE (Departamento Laboratório, Núcleo, etc.)

ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO (logradouro ) E - MAIL 

BAIRRO CEP CIDADE UF DDD FONE FAX

A ser preenchido pelo Professor/Pesquisador Visitante:

Avaliação  do  pesquisador  visitante  quanto  à  proposta  de  Programa  de  Pós-graduação  a  ser 
elaborada;

Recomendações ao grupo proponente:;

Recomendações à Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação da UFSJ.

A ser preenchido pelo grupo proponente:

Avaliação do grupo proponente quanto aos ganhos advindos da visita do Pesquisador.
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6.5.3.1 – EDITAL N° 01/2013/UFSJ/PROEX 

Programa de Bolsas de Extensão da UFSJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS 

DIVISÃO DE PROJETOS E APOIO À COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA 
COMISSÃO DE EXTENSÃO DA UFSJ 

 
 

EDITAL N° 01/2013/UFSJ/PROEX, DE 11 DE JANEIRO DE 2013, PROGRAMA DE BOLSAS 
DE EXTENSÃO DA UFSJ 

 
 

A Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários – PROEX, da Universidade Federal 
de São João del-Rei - UFSJ, no uso de suas atribuições, faz saber à comunidade acadêmica a 
instauração de processo seletivo de Programas e/ou Projetos de Extensão que contemplem 
bolsas de extensão para estudantes da UFSJ, no âmbito do PIBEX - Programa de Bolsas de 
Extensão, conforme estabelecido a seguir: 
 
 1. APRESENTAÇÃO 
 

A Comissão de Extensão da UFSJ, de acordo com Regulamento do Programa de Bolsas 
de Extensão da UFSJ, divulga as normas para a concessão de Bolsas de Extensão no ano de 
2013. 
 
 2. OBJETIVOS 
 

Em consonância com a Política Nacional de Extensão, elaborada pelo Fórum de Pró-
Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras, foram definidos os seguintes 
objetivos: 

 
a) reafirmar a extensão universitária como processo acadêmico definido e efetivado em 

função das exigências da realidade, além de indispensável na formação do estudante, 
na qualificação do professor e no intercâmbio com a sociedade;  
 

b) estimular a vivência social, política e profissional dos docentes, estudantes e técnicos 
administrativos da UFSJ; 
 

c) estreitar as relações entre a comunidade acadêmica e a sociedade; 
 

d) interligar a UFSJ, em suas atividades de extensão, ensino e pesquisa, com as 
demandas da sociedade; 
 

e) estimular atividades cujo desenvolvimento implique em relações multi, inter e/ou 
transdisciplinares e interprofissionais entre setores da instituição e da sociedade; 
 

f) possibilitar a oxigenação das atividades acadêmicas a partir do estabelecimento de 
relações com a sociedade; 
 

g) garantir a participação efetiva da sociedade na atuação da UFSJ na mesorregião do 
Campo das Vertentes, Alto Paraopeba, Centro-Oeste e Sete Lagoas; 
 

h) priorizar práticas voltadas para o atendimento de necessidades sociais relacionadas 
com as áreas de Comunicação, Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação, Meio 
Ambiente, Saúde, Tecnologia e Produção,Trabalho. 

 
 3. REQUISITOS E CONDIÇÕES 
 

3.1 – Para bolsistas: 
 
a) estar regularmente matriculado em curso de graduação presencial na UFSJ; 

 
b) não estar cursando o primeiro período e nem o último ano do curso de graduação 

presencial, para ingresso no Programa; 
 

c) não manter vínculo empregatício e nem ser beneficiário de outro tipo de bolsa; 



d) não estar inadimplente com a PROEX quanto à entrega do Relatório Final 2012, 
acompanhado de artigo ou relato de experiência, caso tenha sido bolsista, dentro dos 
prazos estabelecidos. 

 
3.2 – Para coordenadores/orientadores: 

 
a) ser servidor da UFSJ em regime de tempo integral ou dedicação exclusiva; 

 
b) não estar inadimplente com a PROEX quanto à entrega do Relatório Final 2012, 

acompanhado de artigo ou relato de experiência, caso tenha sido 
coordenador/orientador, dentro dos prazos estabelecidos; 

 
Fica estabelecido o limite de 01 (um) bolsista para cada projeto e até 03 (três) bolsistas por 

programa inscritos no Programa de Bolsas de Extensão. 
Fica estabelecido o limite de 04 (quatro) bolsistas para o mesmo coordenador de projetos 

ou programas inscritos no Programa de Bolsas de Extensão. 
 

 4. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
 

Os programas/projetos apresentados devem estar em consonância com as diretrizes 
formuladas e implementadas pela Política Nacional de Extensão como definidas pelo 
FORPROEX, quais sejam: 

 
4.1 – estarem alicerçados nas prioridades locais e/ou regionais, visando o impacto e a 
transformação social; 
 
4.2 – serem caracterizados pela relação da UFSJ com a sociedade; 
 
4.3 – estabelecerem uma relação dialógica com a sociedade visando à troca de saberes 
para a construção de novos conhecimentos; 
 
4.4 – desenvolverem ações interdisciplinares e intersetoriais, objetivando a construção de 
modelos e metodologias capazes de atender a complexidade da sociedade; 
 
4.5 – primarem pela indissociabilidade extensão – ensino – pesquisa como processo 
acadêmico; 
 
4.6 – permitirem o enriquecimento da experiência discente em termos técnicos e 
metodológicos reafirmando os compromissos éticos e solidários da universidade; 

 
E ainda: 

 
4.7 – serem aprovados pela assembleia departamental ou outra instância de igual ou 
superior competência; 
 
4.8 – as atividades oferecidas pelo Programa/Projeto devem ser gratuitas. 
 
Os programas/projetos serão analisados e julgados pela Comissão de Extensão da UFSJ. 
 
Os programas/projetos que não forem contemplados com bolsa no presente edital, cujos 

coordenadores queiram desenvolvê-los voluntariamente, deverão comunicar à PROEX através 
do e-mail extensao@ufsj.edu.br no período de 1 a 30 de abril de 2013. 
 
 
 5. BOLSA 
 

5.1 – A Bolsa terá duração da data de assinatura do contrato até 31 de março de 2014, 
sem interrupção; 
 

5.2 – O valor mensal e a quantidade de bolsas serão definidos em conformidade com a 
disponibilidade orçamentária da UFSJ para essa finalidade;  
 



5.3 – A bolsa tem caráter transitório, é inacumulável com outros tipos de bolsa, é isenta de 
imposto de renda e não gera vínculo empregatício com a UFSJ. 
 

 
6. FUNDO DE EXTENSÃO 

 
Os projetos/programas institucionais de extensão poderão pleitear recursos do Fundo de 

Extensão da UFSJ para desenvolvimento de suas atividades, desde que compatíveis com a 
legislação vigente, com os objetivos do projeto/programa, e do presente edital, devidamente 
justificados, considerando as seguintes despesas: 
 

- transporte, conforme normas da UFSJ; 
- passagem aérea e passagem terrestre para palestrantes e convidados; 
- pró-labore para palestrantes e convidados; 
- diária para palestrantes e convidados; 
- auxílio financeiro para bolsistas para viagens técnicas; 
- material de consumo; 
- serviços na Gráfica da UFSJ; 
- cópias xerográficas. 

 
As solicitações deverão ser encaminhadas ao Pró-Reitor de Extensão e Assuntos 

Comunitários com antecedência mínima de 45 dias e serão avaliadas pela Comissão de 
Extensão. 
 
 
 7. COMPROMISSOS 
 

7.1 – Do orientador: 
 

a) orientar e acompanhar o desenvolvimento das atividades propostas no Plano de 
Trabalho do bolsista, inclusive a elaboração de relatórios; 
 

b) incluir o nome do bolsista nas publicações e nos trabalhos apresentados em 
Congressos, Encontros e Seminários, cujos resultados tiverem sua participação efetiva; 
 

c) comunicar à Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários qualquer eventual 
irregularidade no desenvolvimento do projeto pelo bolsista, ou a infrequência do 
mesmo; 
 

d) encaminhar à PROEX, até 17/03/2014, um relatório final por Projeto/Programa de 
Extensão, acompanhado de um artigo ou um relato de experiência, produzido com o(s) 
bolsista(s), para acompanhamento e avaliação dos trabalhos pela Comissão de 
Extensão da UFSJ; 
 

e) acompanhar o(s) bolsista(s) na apresentação dos resultados do Programa/Projeto na 
Semana de Extensão da UFSJ. 

 
7.2 – Do bolsista: 

 
a) executar as atividades previstas no Plano de Trabalho com dedicação mínima de 20 

(vinte) horas semanais; 
 

b) elaborar, com o orientador, um relatório final e um artigo ou um relato de experiência 
para acompanhamento e avaliação dos trabalhos; 
 

c) nas publicações e trabalhos apresentados, fazer referência à sua condição de bolsista 
do Programa de Bolsas de Extensão da UFSJ; 
 

d) inscrever-se dentro do prazo estabelecido e apresentar os resultados dos 
Programas/Projetos na Semana de Extensão da UFSJ.  

 



O bolsista que cometer qualquer irregularidade no desenvolvimento do projeto/programa ao 
qual está vinculado poderá ter sua bolsa suspensa e transferida para outro estudante que 
apresente condições para dar continuidade ao projeto/programa.  

 
 

 8. PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO 
 

8.1 – Submissão da proposta eletrônica: 
 

As inscrições deverão ser feitas no período de 28 de janeiro a 24 de fevereiro de 2013 no 
site: http://www.ufsj.edu.br/proex/bolsa_de_extensao.php até as 23h59, quando o sistema será 
encerrado automaticamente. 
 

A PROEX não se responsabiliza por propostas não submetidas por motivo de ordem 
técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 
comunicação, sobrecarga no sistema, falta de energia elétrica, bem como outros fatores de 
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 
 
 8.2 - Documentação: 
 

Deverão ser anexados: 
 

a) termo de compromisso do(s) bolsista(s) em formato pdf; 
 
b) extrato do histórico escolar atualizado do estudante, digitalizado e em formato pdf; 

 
O Comprovante de Cadastro do Projeto/Programa, impresso e assinado pelo orientador e 

pela chefia imediata, deverá ser entregue até o dia 26/02/2013, na Pró-Reitoria de Extensão e 
Assuntos Comunitários – PROEX. 

Nos campi Alto Paraopeba, Centro-Oeste Dona Lindu e Sete Lagoas, a entrega do 
comprovante deverá ser feita na mesma data, ao servidor da PROEX. 

A entrega do Comprovante de Cadastro do Projeto/Programa fora do prazo implicará na 
desclassificação da proposta. 
 
 

9. PRAZOS 
 
Lançamento do Edital 11/01/2013 
Período para submissão eletrônica da proposta  28/01/2013 

a 
24/02/2013 

Data final para o envio do comprovante de Cadastro do 
Projeto/Programa impresso e assinado pelo orientador e pela chefia 
imediata 

 
26/02/2013 

Divulgação do resultado 27/03/2013 
 
 
 10. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 
 

O acompanhamento do desenvolvimento das atividades do bolsista selecionado para o 
Programa de Bolsas de Extensão da UFSJ será realizado pelo orientador e avaliado através de 
um relatório final e artigo ou relato de experiência pela Comissão de Extensão. 

O acompanhamento das atividades do Programa/Projeto será realizado ao longo do ano 
pelos membros da Comissão de Extensão, tendo como parâmetro a proposta aprovada. 

 
10.1 – O relatório final de bolsa de extensão deverá ser elaborado de acordo com 

formulário próprio, o qual será disponibilizado com antecedência para os orientadores 
no site http://www.ufsj.edu.br/proex/bolsa_de_extensao.php e submetido 
eletronicamente para avaliação da Comissão de Extensão da UFSJ até a data de 17 de 
março de 2014. 

 



10.2 – O artigo ou relatório de experiência deverá se produzido conforme instruções 
constantes no site http://www.ufsj.edu.br/proex/bolsa_de_extensao.php e enviado 
juntamente com o relatório final de bolsa de extensão. 

 
Deverão ser entregues um relatório final e um artigo ou relato de experiência por 

programa/projeto. 
 
 
 11. RESULTADO DA SELEÇÃO 
 

O resultado da seleção dos programas/projetos apresentados será divulgado até o dia 27 
de março de 2013. Os bolsistas selecionados deverão assinar o Contrato de Bolsa de 
Extensão na Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários - PROEX, à Praça Doutor 
Augusto das Chagas Viegas, 17, – Centro, São João del-Rei, em data a ser divulgada. 

Os bolsistas selecionados dos campi Alto Paraopeba, Centro-Oeste Dona Lindu e Sete 
Lagoas deverão comparecer às unidades da PROEX em cada campus para assinatura do 
Contrato de Bolsa de Extensão, também em data a ser divulgada. 
 
 

 
São João del-Rei, 11 de janeiro de 2013 

 
 
 
 

Professor Paulo Henrique Caetano 
Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários 

Presidente da Comissão de Extensão da UFSJ 
 



Relatório de Autoavaliação Institucional 2014 – UFSJ 

Comissão Própria de Avaliação – CPA UFSJ 2014/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.3.2 – EDITAL N° 14/2013/UFSJ/PROEX 
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PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS 

 
 
 

EDITAL N° 14/2013/UFSJ/PROEX, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013, PROGRAMA DE 
BOLSAS DE EXTENSÃO DA UFSJ 

 
 

A Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários – PROEX, da Universidade Federal 
de São João del-Rei - UFSJ, no uso de suas atribuições, faz saber à comunidade acadêmica a 
instauração de processo seletivo de Programas e/ou Projetos de Extensão que contemplem 
bolsas de extensão para estudantes da UFSJ, no âmbito do PIBEX - Programa de Bolsas de 
Extensão, conforme estabelecido a seguir: 
 
 1. APRESENTAÇÃO 
 

A Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da UFSJ, de acordo com 
Regulamento do Programa de Bolsas de Extensão da UFSJ, divulga as normas para a 
concessão de Bolsas de Extensão e seleção de Projetos e Programas de Extensão no ano de 
2014. 
 
 
 2. OBJETIVOS 
 

Em consonância com a Política Nacional de Extensão, elaborada pelo Fórum de Pró-
Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras, foram definidos os seguintes 
objetivos: 

 
a) reafirmar a extensão universitária como processo acadêmico definido e efetivado em 

função das exigências da realidade, além de indispensável na formação do estudante, 
na qualificação do professor e no intercâmbio com a sociedade;  
 

b) estimular a vivência social, política e profissional dos docentes, estudantes e técnicos 
administrativos da UFSJ; 
 

c) estreitar as relações entre a comunidade acadêmica e a sociedade; 
 

d) interligar a UFSJ, em suas atividades de extensão, ensino e pesquisa, com as 
demandas da sociedade; 
 

e) estimular atividades cujo desenvolvimento implique em relações multi, inter e/ou 
transdisciplinares e interprofissionais entre setores da instituição e da sociedade; 
 

f) possibilitar a oxigenação das atividades acadêmicas a partir do estabelecimento de 
relações com a sociedade; 
 

g) garantir a participação efetiva da sociedade na atuação da UFSJ na mesorregião do 
Campo das Vertentes, Alto Paraopeba, Centro-Oeste e Sete Lagoas; 
 

h) priorizar práticas voltadas para o atendimento de necessidades sociais relacionadas 
com as áreas de Comunicação, Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação, Meio 
Ambiente, Saúde, Tecnologia e Produção,Trabalho. 

 
 

 3. REQUISITOS E CONDIÇÕES 
 

3.1 – Para bolsistas: 
 
a) estar regularmente matriculado em curso de graduação na UFSJ; 

 
b) não estar cursando o primeiro período e nem o último ano do curso de graduação para 

ingresso no Programa; 



 
c) não manter vínculo empregatício e nem ser beneficiário de outro tipo de bolsa; 
 
d)  não estar inadimplente com a PROEX quanto à entrega do Relatório Final 2013, 
 elaborado em conjunto com o coordenador, acompanhado de artigo ou relato de 
 experiência, caso tenha sido bolsista do PIBEX 2013, dentro dos prazos estabelecidos;  

  
d) ter se inscrito e apresentado trabalho na XI Semex – Semana de Extensão 

Universitária, realizada no período de 18 a 22 de novembro de 2013. 
 
3.2 – Para coordenadores/orientadores: 

 
a) ser servidor da UFSJ em regime de tempo integral ou dedicação exclusiva; 

 
b) não estar inadimplente com a PROEX nas seguintes situações: 

 
- entrega do Relatório Final 2013, elaborado em conjunto com o bolsista, acompanhado 
de artigo ou relato de experiência, caso tenha sido coordenador/orientador de 
projeto/programa do PIBEX 2013, dentro dos prazos estabelecidos; 
- acompanhamento do bolsista durante apresentação na XI Semana de Extensão 
Universitária, realizada no período de 18 a 22 de novembro de 2013. 
 

Fica estabelecido o limite de 01 (um) bolsista para cada projeto e até 03 (três) bolsistas por 
programa inscritos no Programa de Bolsas de Extensão. 

Fica estabelecido o limite de 04 (quatro) bolsistas para o mesmo coordenador de projetos 
ou programas inscritos no Programa de Bolsas de Extensão. 

 
 

 4. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS 
 

Os programas/projetos apresentados devem estar em consonância com as diretrizes 
formuladas e implementadas pela Política Nacional de Extensão como definidas pelo 
FORPROEX, quais sejam: 

 
4.1 – serem caracterizados pela relação da UFSJ com a sociedade e estarem alicerçados 
nas prioridades locais e/ou regionais, visando o impacto e a transformação social; 
 
4.2 – estabelecerem uma relação dialógica com a sociedade visando à troca de saberes 
para a construção de novos conhecimentos; 
 
4.3 – desenvolverem ações interdisciplinares e intersetoriais, objetivando a construção de 
modelos e metodologias capazes de atender a complexidade da sociedade; 
 
4.4 – primarem pela indissociabilidade extensão – ensino – pesquisa como processo 
acadêmico; 
 
4.5 – permitirem o enriquecimento da experiência discente em termos técnicos e 
metodológicos reafirmando os compromissos éticos e solidários da universidade; 

 
E ainda: 

 
4.6 – serem aprovados pela assembleia departamental ou outra instância de igual ou 
superior competência; 
 
4.7 – serem oferecidas pelo Programa/Projeto de forma gratuita. 
 
Os programas/projetos serão analisados e julgados pela Comissão de Extensão da UFSJ. 
 
Os programas/projetos que não forem contemplados com bolsa no presente edital, cujos 

coordenadores queiram desenvolvê-los voluntariamente, deverão comunicar à PROEX, através 
do Setor de Extensão Universitária, pelo e-mail setex@ufsj.edu.br, no período de 1 a 30 de 
abril de 2014. 
 



 
 5. BOLSA 
 

5.1 – A Bolsa terá duração desde a data de assinatura do Termo de Compromisso até 31 
de março de 2015, sem interrupção; 
  

5.2 – O valor mensal e a quantidade de bolsas serão definidos em conformidade com a 
disponibilidade orçamentária da UFSJ para essa finalidade;  
 

5.3 – A bolsa tem caráter transitório, é inacumulável com outros tipos de bolsa, é isenta de 
imposto de renda e não gera vínculo empregatício com a UFSJ. 
 

 
6. FUNDO DE EXTENSÃO 

 
Os projetos/programas institucionais de extensão poderão pleitear recursos do Fundo de 

Extensão da UFSJ para desenvolvimento de suas atividades, desde que compatíveis com a 
legislação vigente, com os objetivos do projeto/programa, e do presente edital, devidamente 
justificados, considerando as seguintes despesas: 
 

- transporte, conforme normas da UFSJ; 
- passagem aérea e passagem terrestre para palestrantes e convidados; 
- diária para palestrantes e convidados; 
- material de consumo dentro do prazo do Planejamento de Necessidades; 
- serviços na Gráfica da UFSJ; 
- cópias xerográficas. 

 
A solicitação deverá ser feita através de formulário disponível na página da PROEX e 

encaminhada ao Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitárias através do e-mail 
proex@ufsj.edu.br para ser avaliada pela Comissão de Extensão. 
 
 
 7. COMPROMISSOS 
 

7.1 – Do coordenador/orientador: 
 

a) orientar e acompanhar o desenvolvimento das atividades propostas no Plano 
deTrabalho do bolsista, inclusive a elaboração de relatórios; 
 

b) incluir o nome do bolsista nas publicações e nos trabalhos apresentados em 
Congressos, Encontros e Seminários, cujos resultados tiverem sua participação efetiva; 
 

c) comunicar à Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários qualquer eventual 
irregularidade no desenvolvimento do projeto pelo bolsista, ou a infrequência do 
mesmo; 
 

d) encaminhar à PROEX, até 16/03/2015, um relatório final por Projeto/Programa de 
Extensão, acompanhado de um artigo ou um relato de experiência, produzido com o(s) 
bolsista(s), para acompanhamento e avaliação dos trabalhos pela Comissão de 
Extensão da UFSJ; 
 

e) participar juntamente com o(s) bolsista(s) da apresentação dos resultados do 
Programa/Projeto na Semex - Semana de Extensão da UFSJ. 

 
7.2 – Do bolsista: 

 
a) executar as atividades previstas no Plano de Trabalho com dedicação mínima de 20 

(vinte) horas semanais; 
 

b) elaborar, com o coordenador/orientador, um relatório final e um artigo ou um relato de 
experiência para acompanhamento e avaliação dos trabalhos; 
 



c) nas publicações e trabalhos apresentados, fazer referência à sua condição de bolsista 
do Programa de Bolsas de Extensão da UFSJ; 
 

d) inscrever-se dentro do prazo estabelecido e apresentar os resultados dos 
Programas/Projetos na Semex - Semana de Extensão da UFSJ.  

 
O bolsista que cometer qualquer irregularidade no desenvolvimento do projeto/programa ao 

qual está vinculado poderá ter sua bolsa suspensa e transferida para outro estudante que 
apresente condições para dar continuidade ao projeto/programa.  

 
8. INVERNO CULTURAL 
 
8.1 - Além da concessão de bolsas, o presente edital pretende incentivar a participação de 

projetos/programas no 27º Inverno Cultural, o maior programa de extensão da UFSJ, seja 
através de atividades artísticas e culturais ou por meio de ações que contemplem questões de 
cidadania, patrimônio, meio ambiente e corporeidades. 

 
8.2 - Programas e projetos aprovados no PIBEX que tenham o perfil descrito acima serão 

convidados a apresentarem uma atividade para constar da programação oficial do 27º Inverno 
Cultural da UFSJ.  

 
8.3 - Tal participação deverá ser voluntária. 
 
 

 9. PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO DO PROJETO/PROGRAMA DE EXTENSÃO 
 

9.1 - As inscrições deverão ser feitas no período de 13 de janeiro a 10 de fevereiro de 2014  
no site: http://www.ufsj.edu.br/proex/bolsa_de_extensao.php até as 23h59, quando o 
sistema será encerrado automaticamente; 

 
9.2 - Deverá ser anexado: Proposta de Projeto/Programa (ANEXO I), disponível em 

http://www.ufsj.edu.br/proex/bolsa_de_extensao.php; 
 
9.3 - No ato da inscrição, o proponente deverá informar o número de bolsistas que deseja 

para atuar nas ações do projeto (no máximo 1 bolsista) ou no programa (até 3 
bolsistas). É necessário enfatizar que caso tenha sido aprovado com mais projetos ou 
programas, deverá obedecer ao limite de 4 bolsistas por coordenador; 

 
9.4 - Um Comprovante de Cadastro do Projeto/Programa será gerado e deverá ser 

impresso e assinado pelo coordenador/orientador e pela chefia imediata, e entregue 
até o dia 12/02/2014, na Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários – PROEX; 

 
9.5 - Nos campi Alto Paraopeba, Centro-Oeste Dona Lindu e Sete Lagoas, a entrega do 

comprovante deverá ser feita na mesma data, ao servidor da PROEX; 
 
9.6 - A entrega do Comprovante de Cadastro do Projeto/Programa fora do prazo implicará 

na desclassificação da proposta. No caso de encaminhamento por malote, o prazo será 
o mesmo, sendo desclassificada a proposta cujo comprovante chegar à PROEX após a 
data limite, ou seja, 12/02/2014. NÃO SERÁ CONSIDERADA A DATA DE 
POSTAGEM DO MALOTE; 

 
9.7 - O resultado será divulgado no dia 17/03/2014 no site 

www.ufsj.edu.br/proex/bolsa_de_extensao.php. 
 

 
10. PROCEDIMENTOS PARA CADASTRO DO(S) BOLSISTA(S) 
 
10.1 - Caso a proposta tenha sido aprovada, o coordenador/orientador deverá fazer o 
cadastro e submeter eletronicamente a documentação do(s) aluno(s) que irá concorrer à 
bolsa de extensão, obedecendo aos requisitos discriminados no item 3.1; 
 
10.2 - O cadastro e o envio da documentação deverão ser feitos através do site 
www.ufsj.edu.br/proex/bolsa_de_extensao.php no período de 18 a 25 março de 2014; 



 
10.3 - Deverá ser anexado: extrato do histórico escolar atualizado em formato pdf; 
 
10.4 - Será desclassificado o projeto/programa que não efetivar o cadastro do(s) 

bolsista(s) no período estipulado, que se encerra às 23h59 do dia 25 de março de 2014. 
 
Parágrafo Único: A PROEX não se responsabiliza por propostas e documentos não 

submetidos por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, sobrecarga no sistema, falta de energia elétrica, 
bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 

 
 
 11. RESULTADO DA SELEÇÃO DOS BOLSISTAS 
 
11.1 - O resultado da seleção dos bolsistas será divulgado até o dia 31 de março de 2014. Os 
bolsistas selecionados deverão assinar o Termo de Compromisso na Pró-Reitoria de Extensão 
e Assuntos Comunitários, à Praça Doutor Augusto das Chagas Viegas, 17, – Centro, São João 
del-Rei, em data a ser divulgada. 
 
11.2 - Os bolsistas selecionados dos campi Alto Paraopeba, Centro-Oeste Dona Lindu e Sete 
Lagoas deverão comparecer às unidades da PROEX em cada campus para assinatura do 
Termo de Compromisso, também em data a ser divulgada. 

 
12. PRAZOS 

 
Lançamento do Edital 16/12/2013 
Período para submissão eletrônica da proposta de projeto/programa de 
extensão 

13/01/2014 
a 

10/02/2014 
Data final para o envio à PROEX do comprovante de Cadastro do 
Projeto/Programa impresso e assinado pelo coordenador/orientador e 
pela chefia imediata 

 
12/02/2014 

Período de distribuição das propostas e avaliação pela Comissão de 
Extensão 

13/02/2014  
a 

14/03/2014 
Divulgação do resultado dos projetos e programas aprovados com 
bolsa no site www.ufsj.edu.br/proex/bolsa_de_extensao.php 

17/03/2014 

Período para submissão eletrônica da documentação dos alunos 
candidatos à bolsa 

18/03/2014 
a 

25/03/2014 
Divulgação do resultado dos bolsistas no site 
www.ufsj.edu.br/proex/bolsa_de_extensao.php 

Até 31/03/2014 

 
 
 13. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 
 

13.1 - O acompanhamento do desenvolvimento das atividades do bolsista selecionado para 
o Programa de Bolsas de Extensão da UFSJ será realizado pelo coordenador e avaliado 
através de um relatório final e artigo ou relato de experiência pela Comissão de Extensão. 

 
13.2 - O acompanhamento das atividades do Programa/Projeto será realizado ao longo do 

ano pelos membros da Comissão de Extensão, tendo como parâmetro a proposta aprovada. 
 
13.3 – O relatório final de bolsa de extensão deverá ser elaborado de acordo com 

formulário próprio, o qual será disponibilizado com antecedência para os coordenadores no site 
http://www.ufsj.edu.br/proex/bolsa_de_extensao.php e submetido eletronicamente para 
avaliação da Comissão de Extensão da UFSJ até a data de 16 de março de 2015. 

 
13.4 – O artigo ou relatório de experiência deverá se produzido conforme instruções 

constantes no site http://www.ufsj.edu.br/proex/bolsa_de_extensao.php e enviado juntamente 
com o relatório final de bolsa de extensão. 

 
 



 
Deverão ser entregues um relatório final e um artigo ou relato de experiência por 

programa/projeto. 
 

 
 

 
São João del-Rei, 16 de dezembro de 2014 

 
 
 
 
 

Professora Valéria Leite Braga 
Pró-Reitora de Extensão e Assuntos Comunitários em exercício 



Relatório de Autoavaliação Institucional 2014 – UFSJ 

Comissão Própria de Avaliação – CPA UFSJ 2014/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.3.3 – EDITAL N° 12/2014/UFSJ/PROEX 

Programa de Bolsas de Extensão da UFSJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS 
 
 

EDITAL N° 12/2014/UFSJ/PROEX, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014, PROGRAMA DE 
BOLSAS DE EXTENSÃO DA UFSJ 

 
 

A Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários – PROEX, da Universidade Federal 
de São João del-Rei - UFSJ, no uso de suas atribuições, faz saber à comunidade 
acadêmica a instauração de processo seletivo de Programas e/ou Projetos de Extensão 
que contemplem bolsas de extensão para estudantes da UFSJ, no âmbito do PIBEX - 
Programa de Bolsas de Extensão, conforme estabelecido a seguir: 

 

  
 1. APRESENTAÇÃO 
 

A Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da UFSJ, de acordo com 
Regulamento do Programa de Bolsas de Extensão da UFSJ, divulga as normas para a 
concessão de Bolsas de Extensão e seleção de Projetos e Programas de Extensão no ano 
de 2015. 

 
 
 2. OBJETIVOS 
 

Em consonância com a Política Nacional de Extensão, elaborada pelo Fórum de Pró-
Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras, foram definidos os seguintes 
objetivos: 

 
a) reafirmar a extensão universitária como processo acadêmico definido e efetivado em 

função das exigências da realidade, além de indispensável na formação do estudante, 
na qualificação do professor e no intercâmbio com a sociedade;  
 

b) estimular a vivência social, política e profissional dos docentes, estudantes e técnicos 
administrativos da UFSJ; 
 

c) estreitar as relações entre a comunidade acadêmica e a sociedade; 
 

d) interligar a UFSJ, em suas atividades de extensão, ensino e pesquisa, com as 
demandas da sociedade; 
 

e) estimular atividades cujo desenvolvimento implique em relações multi, inter e/ou 
transdisciplinares e interprofissionais entre setores da instituição e da sociedade; 
 

f) possibilitar a oxigenação das atividades acadêmicas a partir do estabelecimento de 
relações com a sociedade; 
 

g) garantir a participação efetiva da sociedade na atuação da UFSJ na mesorregião do 
Campo das Vertentes, Alto Paraopeba, Centro-Oeste e Sete Lagoas; 
 

h) priorizar práticas voltadas para o atendimento de necessidades sociais relacionadas 
com as áreas de Comunicação, Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação, Meio 
Ambiente, Saúde, Tecnologia e Produção,Trabalho. 

 
 

 3. REQUISITOS E CONDIÇÕES 
 

3.1 – Para bolsistas: 
 
a) estar regularmente matriculado em curso de graduação na UFSJ; 

 
b) não estar cursando o primeiro período e nem o último ano do curso de graduação para 

ingresso no Programa; 



c) não manter vínculo empregatício e nem ser beneficiário de outro tipo de bolsa oficial; 
 
d)  não estar inadimplente com a PROEX quanto à entrega do Relatório Final 2014, 

elaborado em conjunto com o coordenador, acompanhado de artigo ou relato de 
experiência, caso tenha sido bolsista do PIBEX 2014, dentro dos prazos estabelecidos;  
  

d) ter se inscrito e apresentado trabalho na XII Semex – Semana de Extensão 
Universitária, realizada no período de 6 a 10 de outubro de 2014. 

 
3.2 – Para coordenadores/orientadores: 

 
a) ser servidor da UFSJ em regime de tempo integral ou dedicação exclusiva; 

 
b) não estar inadimplente com a PROEX nas seguintes situações: 

 
- entrega do Relatório Final 2014, elaborado em conjunto com o bolsista, acompanhado 
de artigo ou relato de experiência, caso tenha sido coordenador/orientador de 
projeto/programa do PIBEX 2014, dentro dos prazos estabelecidos; 
- acompanhamento do bolsista durante apresentação na XII Semana de Extensão 
Universitária, realizada no período de 6 a 10 de outubro de 2014. 
 

Fica estabelecido o limite de 01 (um) bolsista para cada projeto e até 03 (três) bolsistas por 
programa inscritos no Programa de Bolsas de Extensão. 
Fica estabelecido o limite de 04 (quatro) bolsistas para o mesmo coordenador de projetos 
ou programas inscritos no Programa de Bolsas de Extensão. 
 
 

 4. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS 
 

Os programas/projetos apresentados devem estar em consonância com as diretrizes 
formuladas e implementadas pela Política Nacional de Extensão como definidas pelo 
FORPROEX, quais sejam: 
 
4.1 – serem caracterizados pela relação da UFSJ com a sociedade e estarem alicerçados 
nas prioridades locais e/ou regionais, visando o impacto e a transformação social; 
 
4.2 – estabelecerem uma relação dialógica com a sociedade visando à troca de saberes 
para a construção de novos conhecimentos; 
 
4.3 – desenvolverem ações interdisciplinares e intersetoriais, objetivando a construção de 
modelos e metodologias capazes de atender a complexidade da sociedade; 
 
4.4 – primarem pela indissociabilidade extensão – ensino – pesquisa como processo 
acadêmico; 
 
4.5 – permitirem o enriquecimento da experiência discente em termos técnicos e 
metodológicos reafirmando os compromissos éticos e solidários da universidade; 

 
E ainda: 

 
4.6 – serem aprovados pela assembleia departamental ou outra instância de igual ou 
superior competência; 
 
4.7 – serem oferecidas pelo Programa/Projeto de forma gratuita. 
 
Os programas/projetos serão analisados e julgados pela Comissão de Extensão da UFSJ. 
 
Os programas/projetos que não forem contemplados com bolsa no presente edital, cujos 
coordenadores queiram desenvolvê-los voluntariamente, deverão comunicar à PROEX, 

através do Setor de Extensão Universitária, pelo e-mail setex@ufsj.edu.br, no período de 1 

a 30 de abril de 2015. 
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 5. BOLSA 
 

5.1 – A Bolsa terá duração desde a data de assinatura do Termo de Compromisso até 31 
de março de 2016, sem interrupção; 

  
5.2 – O valor mensal e a quantidade de bolsas serão definidos em conformidade com a 
disponibilidade orçamentária da UFSJ para essa finalidade;  

 
5.3 – A bolsa tem caráter transitório, é inacumulável com outros tipos de bolsa, é isenta de 
imposto de renda e não gera vínculo empregatício com a UFSJ. 

 
 
6. FUNDO DE EXTENSÃO 

 
Os projetos/programas institucionais de extensão poderão pleitear recursos do Fundo de 
Extensão da UFSJ para desenvolvimento de suas atividades, desde que compatíveis com 
a legislação vigente, com os objetivos do projeto/programa, e do presente edital, 
devidamente justificados, considerando as seguintes despesas: 

 
- transporte, conforme normas da UFSJ; 
- passagem terrestre (reembolso) e passagem aérea para palestrantes e convidados; 
- diária para palestrantes e convidados; 
- material de consumo dentro do prazo do Planejamento de Necessidades; 
- serviços na Gráfica da UFSJ; 
- cópias xerográficas. 

 
A solicitação deverá ser feita através de formulário disponível na página da PROEX no 
endereço http://www.ufsj.edu.br/proex/fundo_de_extensao.php e encaminhada para a Pró-
Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários pelo e-mail setex@ufsj.edu.br para ser 
avaliada.  

 
 
 7. COMPROMISSOS 
 

7.1 – Do coordenador/orientador: 
 

a) orientar e acompanhar o desenvolvimento das atividades propostas no Plano de 
Trabalho do bolsista, inclusive a elaboração de relatórios; 
 

b) incluir o nome do bolsista nas publicações e nos trabalhos apresentados em 
Congressos, Encontros e Seminários, cujos resultados tiverem sua participação efetiva; 
 

c) comunicar à Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários qualquer eventual 
irregularidade no desenvolvimento do projeto pelo bolsista, ou a infrequência do 
mesmo; 
 

d) encaminhar à PROEX, até 14/03/2016, um relatório final por Projeto/Programa de 
Extensão, acompanhado de um artigo ou um relato de experiência, produzido com o(s) 
bolsista(s), para acompanhamento e avaliação dos trabalhos pela Comissão de 
Extensão da UFSJ; 
 

e) participar juntamente com o(s) bolsista(s) da apresentação dos resultados do 
Programa/Projeto na Semex - Semana de Extensão da UFSJ; 
 

f) participar como avaliador/parecerista ad hoc, quando solicitado pela Pró-Reitoria de 
Extensão e Assuntos Comunitários. A recusa do coordenador em participar por dois 
(02) anos consecutivos como avaliador de trabalhos na Semex e como parecerista ad 
hoc, quando solicitado pela PROEX, impedirá a concessão de bolsas pela PROEX. As 
atribuições do avaliador poderão ser acumuladas com as de coordenador/orientador. 
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7.2 – Do bolsista: 
 

a) executar as atividades previstas no Plano de Trabalho com dedicação mínima de 20 
(vinte) horas semanais; 
 

b) elaborar, com o coordenador/orientador, um relatório final e um artigo ou um relato de 
experiência para acompanhamento e avaliação dos trabalhos; 
 

c) nas publicações e trabalhos apresentados, fazer referência à sua condição de bolsista 
do Programa de Bolsas de Extensão da UFSJ; 
 

d) inscrever-se dentro do prazo estabelecido e apresentar os resultados dos 
Programas/Projetos na Semex - Semana de Extensão da UFSJ.  

 
O bolsista que cometer qualquer irregularidade no desenvolvimento do projeto/programa ao 
qual está vinculado poderá ter sua bolsa suspensa e transferida para outro estudante que 
apresente condições para dar continuidade ao projeto/programa.  
 
8. INVERNO CULTURAL 
 
8.1 - Além da concessão de bolsas, o presente edital pretende incentivar a participação de 
projetos/programas no 28º Inverno Cultural, o maior programa de extensão da UFSJ, seja 
através de atividades artísticas e culturais ou por meio de ações que contemplem questões 
de cidadania, patrimônio, meio ambiente, corporeidades e afins. 
 
8.2 - Programas e projetos aprovados no PIBEX que tenham o perfil descrito acima serão 
convidados a apresentarem uma atividade voluntária para constar da programação oficial 
do 28º Inverno Cultural da UFSJ.  
 
 

 9. PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO DO PROJETO/PROGRAMA DE EXTENSÃO 
 

9.1 - As inscrições deverão ser feitas no período de 26 de janeiro a 27 de fevereiro de 
2015 no site: http://www.ufsj.edu.br/proex/bolsa_de_extensao.php até as 23h59, 
quando o sistema será encerrado automaticamente; 

 
9.2 - Deverá ser anexado: Proposta de Projeto/Programa (ANEXO I) com, no máximo, 12 

páginas, disponível em http://www.ufsj.edu.br/proex/bolsa_de_extensao.php; 
 
9.3 - No ato da inscrição, o proponente deverá informar o número de bolsistas que deseja 

para atuar nas ações do projeto (no máximo 1 bolsista) ou no programa (até 3 
bolsistas). É necessário enfatizar que caso tenha sido aprovado com mais projetos ou 
programas, deverá obedecer ao limite de 4 bolsistas por coordenador; 

 
9.4 - Um Comprovante de Cadastro do Projeto/Programa será gerado e deverá ser 

impresso e assinado pelo coordenador/orientador e pela chefia imediata, e entregue 
até o dia 03/03/2015, na Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários – PROEX; 

 
9.5 - Nos campi Alto Paraopeba, Centro-Oeste Dona Lindu e Sete Lagoas, a entrega do 

comprovante também deverá ser feita até o dia 03/03/2015, ao servidor da PROEX; 
 
9.6 - A entrega do Comprovante de Cadastro do Projeto/Programa fora do prazo implicará 

na desclassificação da proposta. No caso de encaminhamento por malote, o prazo será 
o mesmo, sendo desclassificada a proposta cujo comprovante chegar à PROEX após a 
data limite, ou seja, 03/03/2015. NÃO SERÁ CONSIDERADA A DATA DE 
POSTAGEM DO MALOTE; 

 
9.7 - O resultado será divulgado no dia 23/03/2015 no site 

www.ufsj.edu.br/proex/bolsa_de_extensao.php. 
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10. PROCEDIMENTOS PARA CADASTRO DO(S) BOLSISTA(S) 
 
10.1 - Caso a proposta tenha sido aprovada, o coordenador/orientador deverá fazer o 
cadastro e submeter eletronicamente a documentação do(s) aluno(s) que irá concorrer à 
bolsa de extensão, obedecendo aos requisitos discriminados no item 3.1; 
 
10.2 - O cadastro e o envio da documentação deverão ser feitos através do site 
www.ufsj.edu.br/proex/bolsa_de_extensao.php no período de 25 a 29 de março de 2015; 

 
10.3 - Deverá ser anexado: extrato do histórico escolar atualizado em formato pdf; 
 
10.4 - Será desclassificado o projeto/programa que não efetivar o cadastro do(s) 
bolsista(s) no período estipulado, que se encerra às 23h59 do dia 29 de março de 
2015; 
 
Parágrafo Único: A PROEX não se responsabiliza por propostas e documentos não 
submetidos por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, sobrecarga no sistema, falta de energia 
elétrica, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de 
dados. 
 

 
 11. RESULTADO DA SELEÇÃO DOS BOLSISTAS 
 

11.1 - O resultado da seleção dos bolsistas será divulgado até o dia 31 de março de 2015. 
Os bolsistas selecionados dos campi São João del-Rei, Alto Paraopeba, Centro-Oeste 
Dona Lindu e Sete Lagoas deverão assinar um Termo de Compromisso em data a ser 
divulgada. 

 
 
12. PRAZOS 

 

Lançamento do Edital 19/12/2014 

Período para submissão eletrônica da proposta de projeto/programa de 
extensão 

26/01/2015 
a 

27/02/2015 

Data final para o envio à PROEX do comprovante de Cadastro do 
Projeto/Programa impresso e assinado pelo coordenador/orientador e 
pela chefia imediata 

 
03/03/2015 

 

Período de distribuição das propostas e avaliação pela Comissão de 
Extensão 

06/03/2015 
a 

18/03/2015 

Divulgação do resultado dos projetos e programas aprovados com bolsa 
no site www.ufsj.edu.br/proex/bolsa_de_extensao.php 

 
23/03/2015 

Período para submissão eletrônica da documentação dos alunos 
candidatos à bolsa 

25/03/2015 
a 

29/03/2015 

Divulgação do resultado dos bolsistas no site 
www.ufsj.edu.br/proex/bolsa_de_extensao.php 

Até 
31/03/2015 

 
 
 13. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 
 

13.1 - O acompanhamento do desenvolvimento das atividades do bolsista selecionado para 
o Programa de Bolsas de Extensão da UFSJ será realizado pelo coordenador e avaliado 
pela Comissão de Extensão e avaliadores ad hoc, através de um relatório final e artigo ou 
relato de experiência. 
 
13.2 - O acompanhamento das atividades do Programa/Projeto será realizado ao longo do 
ano, incluindo visitas pela Comissão de Extensão e avaliadores ad hoc, tendo como 
parâmetro a proposta aprovada. 
 
 

http://www.ufsj.edu.br/proex/bolsa_de_extensao.php
http://www.ufsj.edu.br/proex/bolsa_de_extensao.php


13.3 – Todos os projetos/programas de extensão são encorajados, até o encerramento das 
atividades, a produzirem uma peça midiática a título de registro, documentação e 
divulgação das ações. Serão aceitos ensaios fotográficos, gravações de áudio e vídeo, 
blogs, hotsites, cartilhas, revistas, livros e publicações de um modo geral, referentes ao 
projeto/programa.  
 
13.4 - O relatório final de bolsa de extensão deverá ser elaborado de acordo com 
formulário próprio, o qual será disponibilizado com antecedência para os coordenadores no 
site http://www.ufsj.edu.br/proex/bolsa_de_extensao.php e submetido eletronicamente para 
avaliação da Comissão de Extensão da UFSJ até a data de 14 de março de 2016. 
 
13.5 – O artigo ou relatório de experiência deverá se produzido conforme instruções 
constantes no site http://www.ufsj.edu.br/proex/bolsa_de_extensao.php e enviado 
juntamente com o relatório final de bolsa de extensão. 
 
Deverão ser entregues um relatório final e um artigo ou relato de experiência por 
programa/projeto. 
 

 
 

 
São João del-Rei, 19 de dezembro de 2014 

 
 
 

 
        Professor Paulo Henrique Caetano 

Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários 
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Relatório de Autoavaliação Institucional 2014 – UFSJ 

Comissão Própria de Avaliação – CPA UFSJ 2014/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.4 – Resolução 033/2014 e Editais – PROAE: 

 

 

 

6.5.4.1 – RESOLUÇÃO Nº 033, de 22 de setembro de 2014 

Institui a política e estabelece os Programas de  

Assistência Estudantil no âmbito da UFSJ 
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RESOLUÇÃO No 033, de 22 de setembro de 2014. 
 
 

Institui a política e estabelece os programas 
de assistência estudantil no âmbito da UFSJ. 

 
 

 A PRESIDENTE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ, no uso de suas atribuições, na forma do que 
dispõem o art. 24, incisos II, III, VII e XII; o art. 11, inciso I; e o art. 55 do Estatuto aprovado pela 
Portaria/MEC 2.684, de 26 de setembro de 2003, e considerando: 

 - o Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010, que dispõe sobre o Programa 
Nacional de Assistência Estudantil (PNAES); 

 - o Parecer no 066, de 22/09/2014, deste mesmo Conselho; 
 
 
 RESOLVE: 
 
 
 Art. 1º Instituir a política e estabelecer os programas de assistência estudantil no 
âmbito da UFSJ. 
 

CAPÍTULO I 
DA NATUREZA E FINALIDADE 

 
 Art. 2º A presente Resolução destina-se a fixar diretrizes sobre o funcionamento 
dos Programas de Assistência Estudantil oferecidos pela Universidade Federal de São João del-
Rei (UFSJ), por meio da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PROAE), fundamentada em uma 
política de assistência estudantil que contemple discentes de cursos de graduação, oferecidos 
na modalidade educação presencial, em primeira graduação, cuja vulnerabilidade 
socioeconômica possa dificultar a permanência na Instituição e o aproveitamento pleno da 
formação. 
 
 Art. 3º Os Programas de Assistência Estudantil são as atividades continuadas que 
buscam a melhoria da vida acadêmica dos discentes, por meio de ações integradas, porém sem 
assumir ou justapor-se aos demais suportes sociais, caracterizados pela família, redes sociais e 
políticas públicas locais. 
 
 Art. 4º Os Programas de Assistência Estudantil representados nesta Resolução 
compreendem ao Auxílio de Promoção Socioacadêmica e aos auxílios creche, de apoio 
pedagógico e de saúde ao discente, conforme sua classificação de vulnerabilidade 
socioeconômica. 
 
 Art. 5º A política e os programas de assistência estudantil da UFSJ regem-se 
pelos seguintes princípios: 
 
 I – respeito à dignidade do discente, à sua autonomia e ao seu direito de usufruir 
de auxílios e serviços de qualidade oferecidos pela PROAE; 
 II – respeito aos padrões técnicos nos procedimentos de avaliação 
socioacadêmica; 
 III – garantia da democratização e do compromisso com a qualidade dos auxílios 
e serviços prestados aos discentes; 
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 IV – igualdade de condições a todo discente que buscar auxílios e serviços junto à 
PROAE; 
 V – ampla divulgação dos auxílios, serviços e Programas de Assistência 
Estudantil oferecidos pela PROAE. 
 
 Art. 6º A Política de Assistência Estudantil da UFSJ tem por objetivos: 
 
 I – equalizar oportunidades aos discentes com vulnerabilidade socioeconômica;  
 II – viabilizar acesso aos direitos básicos de alimentação, moradia e transporte; 
 III – incentivar ações de cunho psicossocial e socioeducativo visando à integração 
à vida universitária; 
 IV – proporcionar ao discente com vulnerabilidade socioeconômica condições de 
permanência na Instituição e uma formação técnico-científica, humana e cidadã de qualidade; 
 V – promover a redução da evasão e da retenção universitária motivada por 
fatores socioeconômicos; 
 VI – primar pelo respeito aos padrões técnicos, pela eficiência e pela celeridade 
nas avaliações dos discentes; 
 VII – zelar pela transparência na utilização dos recursos e nos critérios de 
atendimento.  
 

CAPÍTULO II 
DO AUXÍLIO DE PROMOÇÃO SOCIOACADÊMICA 

 
 Art. 7º O Auxílio de Promoção Socioacadêmica possui natureza social e 
pedagógica e tem por finalidade conceder ao discente suporte financeiro para sua permanência 
no curso de graduação, oferecido na modalidade educação presencial. 
 
 §1° O discente deve estar regularmente matriculado e frequente dentro do prazo 
máximo previsto para a integralização do curso. 
 
 § 2° O valor do Auxílio de Promoção Socioacadêmica será estabelecido 
anualmente pelo Conselho Diretor (CONDI) em consonância com o orçamento da PROAE 
previsto para o ano subsequente. 
 
 Art. 8º Compõe o Auxílio de Promoção Socioacadêmica: 
 
 I – Componente Alimentação, no percentual de 24% do valor do Auxílio; 
 II – Componente Moradia, no percentual de 25% do valor do Auxílio; 
 III – Componente Transporte, no percentual de 10% do valor do Auxílio; 
 IV – Componente Permanência, no percentual de 41% do valor do Auxílio. 
 
 § 1º Os discentes selecionados para a Moradia Estudantil e aqueles que residem 
com a família no município do curso não fazem jus ao componente previsto no inciso II. 
 
 § 2º Os discentes que residam a uma distância inferior a 3 (três) quilômetros da 
unidade educacional de seu curso não fazem jus ao componente previsto no inciso III. 
 
 § 3º Os discentes que residem com a família no município do curso ou em região 
conurbada e cujo perfil socioeconômico esteja classificado no nível IV ou superior não fazem jus 
ao componente previsto no inciso I. 
 
 § 4º Em caso de o discente ser contemplado com qualquer espécie de bolsa 
acadêmica, o Auxílio de Promoção Socioacadêmica será composto, apenas, pelos componentes 
previstos nos incisos I, II e/ou III, conforme disposto nos §§1º a 3º deste artigo. 
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 Art. 9º O pagamento do Auxílio de Promoção Socioacadêmica será efetuado por 
meio de depósito mensal em conta corrente pessoal do discente, aberta em banco credenciado 
pela UFSJ, e incluirá os períodos de férias e recessos acadêmicos.  
 

CAPÍTULO III 
DOS DEMAIS AUXÍLIOS 

 
Seção I 

Auxílio-Creche 
 
 Art. 10. O auxílio-creche consiste em um subsídio pecuniário mensal, por criança 
com idade entre 4 (quatro) meses e 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses, filho(a) de discente 
classificado em qualquer um dos perfis do processo de avaliação socioeconômica e visa a 
auxiliar os discentes na contratação de serviços de creche ou de cuidadores para seu(s) filho(s), 
com o objetivo de contribuir com a manutenção das atividades acadêmicas do graduando, bem 
como com a redução da evasão acadêmica decorrente da maternidade ou da paternidade. 
 
 § 1º No caso de ambos os pais serem discentes em vulnerabilidade 
socioeconômica, haverá apenas um auxílio por criança, depositado na conta bancária da mãe. 
 
 § 2º O valor do auxílio-creche será estabelecido anualmente pelo CONDI, em 
consonância com o orçamento da PROAE previsto para o ano subsequente, para custeio parcial 
das despesas com dependentes legais. 
 
 § 3º O pagamento do auxílio-creche será efetuado por meio de depósito mensal 
em conta corrente pessoal do discente, aberta em banco credenciado pela UFSJ, e não incluirá 
os períodos de férias e recessos acadêmicos. 
 
 Art. 11. O discente que tiver 2 (dois) ou mais filhos poderá receber até 2 (dois) 
auxílios-creche, estando o segundo benefício condicionado ao atendimento de todos os 
classificados na seleção. 
 

Seção II 
Do Auxílio a Atividades Pedagógicas 

 
 Art. 12. O auxílio a atividades pedagógicas possui natureza social e pedagógica e 
tem por finalidade conceder ao discente com vulnerabilidade socioeconômica apoio pecuniário 
nas seguintes situações: 
 
 I – atividade de campo; 
 II – participação em eventos científicos e/ou culturais. 
 
 Art. 13. O auxílio a atividades pedagógicas destina-se ao discente de graduação 
da UFSJ, modalidade presencial, classificado em qualquer um dos perfis de I a XII do processo 
de avaliação socioeconômica, enquanto houver disponibilidade orçamentária prevista 
anualmente. 
 
 Art. 14. Os auxílios às atividades pedagógicas poderão ser cumulativos. 
 
 § 1º O auxílio às atividades de campo consiste em um subsídio diário para a 
realização de atividades de campo previstas no programa de ensino da unidade curricular 
aprovado pelo Colegiado do curso no início do semestre, que demande pernoite, e realizadas 
em município diferente da unidade educacional no qual o discente está matriculado: 
 
 I – o valor do auxílio à atividade de campo será estabelecido anualmente pelo 
CONDI em consonância com o orçamento da PROAE previsto para o ano subsequente; 
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 II – a solicitação deverá ser feita com 20 (vinte) dias de antecedência e o 
pagamento será realizado até o dia útil anterior ao do início da atividade de campo; 
 III – o valor do subsídio no dia do retorno da atividade corresponderá à metade do 
valor diário; 
 IV – o discente deverá entregar na PROAE, no prazo máximo 10 (dez) dias úteis 
após o término da realização da atividade de campo, o formulário correspondente à atividade 
(disponibilizado na página eletrônica da PROAE na internet) devidamente preenchido, sendo 
que a não entrega do formulário acarretará a suspensão deste auxílio até a regularização 
administrativa nos termos do § 3º deste artigo. 
 
 § 2º O auxílio apoio pedagógico para participação em eventos científicos e 
culturais consiste em um subsídio diário para participação em eventos científicos e culturais em 
município diferente da unidade educacional no qual o discente está matriculado: 
 
 I – o auxílio será concedido ao discente assistido que comprovar participação 
como apresentador de pôster ou da peça artística, ou comunicação oral no evento científico e/ou 
cultural; 
 II – a solicitação deverá ser feita no mínimo com 30 (trinta) dias de antecedência; 
 III – o valor do subsídio no dia do retorno corresponderá à metade do valor diário; 
 IV – cada discente assistido poderá receber este auxílio para um evento durante o 
ano; 
 V – o valor do auxílio pedagógico para participação em eventos científicos e/ou 
culturais será estabelecido anualmente pelo CONDI em consonância com o orçamento da 
PROAE previsto para o ano subsequente; 
 VI – o discente deverá entregar na PROAE, num prazo máximo 10 (dez) dias 
úteis após a realização do evento, o Certificado de participação/apresentação correspondente, 
sendo que a não entrega do formulário acarretará a suspensão deste auxílio até a regularização 
administrativa nos termos do § 3º deste artigo. 
 
 § 3º A regularização administrativa de que tratam os incisos supra se dará por 
meio de restituição do valor mediante descontos mensais sobre o auxílio de promoção 
socioacadêmica recebida pelo discente. 
 
 § 4º Caso o valor remanescente do auxílio seja insuficiente, a restituição será 
procedida por meio de pagamento de Guia de Recolhimento da União (GRU) emitida em nome 
do discente com data de pagamento para o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente. 
 

Seção III 
Do Auxílio-Saúde 

 
 Art. 15. O auxílio-saúde caracteriza-se por assistência suplementar, oferecendo 
atendimento médico nas áreas de clínica médica, ginecologia, oftalmologia, exames laboratoriais 
e também atendimentos na área da saúde bucal e mental para o discente classificado em 
qualquer um dos perfis de I a XII do processo de avaliação socioeconômica, enquanto houver 
disponibilidade orçamentária. 
 
 Parágrafo único. O discente deve solicitar à PROAE a emissão da guia de 
atendimento desejada, sendo os pedidos atendidos conforme disponibilidade financeira. 
 

CAPÍTULO IV 
DA PARTICIPAÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO 

 
 Art. 16. As inscrições nos Programas de Assistência Estudantil, pelo discente de 
graduação, modalidade presencial, da UFSJ, obedecerão aos Editais divulgados no início de 
cada semestre letivo, conforme Calendário Acadêmico. 
 



 

 5 

CONSU – UFSJ 
Parecer No 066/2014 

Aprovado em 22/09/2014 

 Art. 17. O discente de graduação da UFSJ, modalidade presencial, poderá 
concorrer a todos os auxílios previstos nos Programas de Assistência Estudantil, em qualquer 
período do seu curso, desde que cumpra as seguintes condições: 
 
 I – estar regularmente matriculado e frequente nos cursos presenciais de 
graduação da UFSJ; 
 II – preencher o Formulário em formato eletrônico, disponível no sitio eletrônico da 
PROAE; 
 III – apresentar de forma clara e completa, dentro do prazo, toda a documentação 
exigida para a avaliação socioeconômica; 
 IV – ser aprovado e classificado no processo de avaliação socioeconômica, única 
forma de participar do Programa de Assistência Estudantil da UFSJ. 
 
 Art. 18. Os discentes concorrentes ao Programa de Assistência Estudantil da 
UFSJ serão classificados, por meio de Processo de Avaliação Socioeconômica, nos seguintes 
perfis e com o respectivo percentual para o recebimento dos auxílios regulamentados nesta 
Resolução: 
  

Perfil Índice de vulnerabilidade socioeconômica 
(IVS) 

Percentual do valor do Auxílio de 
Promoção Socioacadêmica 

I 0,00 ≤ IVS ≤  2,00 100% 

II 2,00 < IVS ≤ 3,00 92% 

III 3,00 < IVS ≤ 4,00 84% 

IV 4,00 < IVS ≤ 5,00 76% 

V 5,00 < IVS ≤ 6,00 68% 

VI 6,00 < IVS ≤ 7,00 60% 

VII 7,00 < IVS ≤ 8,00 52% 

VIII 8,00 < IVS ≤ 9,00 44% 

IX 9,00 < IVS ≤ 10,00 36% 

X 10,00 < IVS ≤ 11,00 28% 

XI 11,00 < IVS ≤ 12,00 20% 

XII 12,00 < IVS ≤ 15,00 15% 

 
 
 Parágrafo único. Com base na classificação, o discente de graduação em 
situação de vulnerabilidade socioeconômica terá acesso diferenciado e/ou prioritário aos 
Programas de Assistência Estudantil da UFSJ. 
 

CAPÍTULO V 
DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

 
 Art. 19. O processo de avaliação socioeconômica tem o objetivo de identificar o 
discente em situação de vulnerabilidade socioeconômica, garantindo a igualdade de tratamento 
e de acesso aos Programas de Assistência Estudantil da UFSJ. 
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 Art. 20. O processo de avaliação socioeconômica será realizado exclusivamente 
por profissionais de serviço social, pertencentes ao quadro de servidores da UFSJ e/ou por 
serviço social contratado, em função da demanda de pedidos de auxílios e para dar celeridade 
ao processo. 
 
 Art. 21. O processo de avaliação socioeconômica far-se-á com base nos 
documentos exigidos, conforme regulamento aprovado pela PROAE, e entregues no ato de 
inscrição do discente nos Programas de Assistência Estudantil, na forma estabelecida nos 
Editais. 
 
 Art. 22. A critério da equipe técnica da PROAE ou por solicitação do discente, 
poderá haver entrevistas durante o processo da avaliação socioeconômica ou durante a vigência 
do auxílio. 
 
 Parágrafo único. O não atendimento do discente à convocação para entrevista 
implicará a anulação de sua inscrição no Edital e/ou o cancelamento de seu(s) auxílio(s). 
 
 Art. 23. Os critérios para a avaliação socioeconômica serão baseados na 
metodologia proposta pelo Fórum Nacional de Assuntos Estudantis e Comunitários 
(FONAPRACE) apresentado às Instituições Federais de Ensino, acrescidos de alterações e 
adaptações sugeridas pela Comissão de Assistência Estudantil, ouvida a equipe de assistentes 
sociais da UFSJ. 
 
 Parágrafo único. Os critérios e a forma de sua aplicação no processo de avaliação 
socioeconômica deverão ser claramente divulgados na página eletrônica da PROAE no portal da 
UFSJ. 
 
 Art. 24. Os seguintes parâmetros serão utilizados para estabelecer os critérios da 
avaliação socioeconômica: 
 
 I – renda per capita do grupo familiar; 
 II – bens imóveis da família; 
 III – status ocupacional dos responsáveis pelo discente; 
 IV – situação de moradia do discente e da família; 
 V – composição familiar; 
 VI – antecedentes escolares do ensino fundamental e médio do discente; 
 VII – impacto de doenças graves na organização familiar; 
 VIII – situação de trabalho do discente; 
 IX – posse de veículos da família; 
 X – condições de transporte do discente em relação à unidade educacional onde 
é sediado seu curso. 
 
 Parágrafo único. Será considerado como discente em situação de vulnerabilidade 
socioeconômica aquele que obtenha índice de até 15,00 no escore total, conforme estabelecido 
no artigo 18 desta Resolução, após a análise de todos os critérios e etapas do processo de 
avaliação socioeconômica. 
 
 Art. 25. O resultado do Processo de Avaliação Socioeconômica será o padrão 
para a inserção do discente nos perfis de I a XII e para as respectivas concessões de auxílios. 
 
 Parágrafo único. O resultado, constando o nome do discente e de seu perfil 
socioeconômico, será divulgado na página eletrônica da PROAE.  
 
 Art. 26. Em conformidade com a Política Nacional de Assistência Estudantil, será 
atendido prioritariamente o discente oriundo da rede pública de educação básica e/ou com renda 



 

 7 

CONSU – UFSJ 
Parecer No 066/2014 

Aprovado em 22/09/2014 

familiar per capita de até um salário mínimo e meio, sem prejuízo dos demais requisitos fixados 
por critérios socioeconômicos da UFSJ. 
 
 Art. 27. A avaliação socioeconômica terá validade de até 24 (vinte e quatro) 
meses, vedada prorrogação. 
 
 § 1º No período estabelecido no caput deste artigo poderá ser solicitada ao 
discente, pela equipe técnica da PROAE, a apresentação de documentos atualizados para 
reclassificação. 
 
 § 2º No decorrer do período estabelecido no caput deste artigo, se ocorrer 
mudança da situação socioeconômica, o discente deverá solicitar nova avaliação com a 
apresentação de documentos atualizados. 
 
 § 3º Encerrada a validade prevista no caput deste artigo, a PROAE se incumbirá 
de convocar o discente para realizar nova avaliação socioeconômica para a manutenção ou 
alteração do perfil de vulnerabilidade socioeconômica. 
 
 § 4º Os auxílios serão suspensos ou cancelados, conforme artigos 30 e 31 desta 
Resolução, mesmo na vigência da validade estabelecida no caput deste artigo. 
 
 Art. 28. A PROAE poderá realizar, a qualquer tempo, revisão da avaliação 
socioeconômica desde que haja denúncia ou suspeita de irregularidade na documentação 
apresentada. 
 
 Art. 29. Da decisão da avaliação socioeconômica caberá recurso à PROAE no 
período de 5 (cinco) dias úteis após a divulgação do resultado. 
 

CAPÍTULO VI 
DA SUSPENSÃO E CANCELAMENTO 

 
 Art. 30. Os auxílios dos Programas de Assistência Estudantil serão suspensos 
quando: 
 
 I – o discente efetuar trancamento total de matrícula do período; 
 II – o discente não renovar a matrícula; 
 III – o discente afastar-se por condições especiais, com autorização dos órgãos 
colegiados da UFSJ, exceto para regime especial de estudo previsto na legislação e normas 
vigentes; 
 IV – quando não atender às convocações da PROAE, sem justificativa; 
 V – não atender à atualização de dados solicitada pela PROAE; 
 VI – quando for detectada na reavaliação omissão de informações por parte do 
discente. 
 
 § 1º O retorno aos auxílios dos Programas de Assistência Estudantil estará 
condicionado à nova solicitação e nova avaliação socioeconômica pela PROAE. 
 
 § 2º No inciso II, o auxílio será mantido até o parecer final se houver recurso do 
discente ao pedido de matrícula. 
 
 Art. 31. Os auxílios dos Programas de Assistência Estudantil serão cancelados 
quando: 
 
 I – por solicitação do discente; 
 II – o discente concluir seu curso de graduação; 
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 III – houver qualquer inexatidão nos dados e/ou má fé no fornecimento de dados 
pelo discente e/ou comprovação de inverdade nas informações e/ou falsificação dos 
documentos apresentados à PROAE; nestes casos, além da exclusão dos Programas de 
Assistência Estudantil, o discente sofrerá as sanções disciplinares previstas na legislação e 
normas vigentes; 
 IV – houver descumprimento de qualquer das normas previstas nesta Resolução; 
 V – por determinação da equipe técnica da PROAE devido à constatação de 
alterações nas condições socioeconômicas do discente que não justifiquem mais a concessão 
de auxílio; 
 VI – reprovado por infrequência em duas unidades curriculares durante o 
semestre letivo, sem justificativa aprovada pela PROAE; 
 VII – por reprovação por nota em todas as unidades curriculares durante o 
semestre letivo, sem justificativa aprovada pela PROAE; 
 VIII – o discente não estiver matriculado em pelo menos 3 (três) unidades 
curriculares, exceto quando não houver 3 (três) ou mais unidades a cursar previstas na estrutura 
curricular do curso, bem como quando houver conflito de horários naquele semestre, sem 
justificativa aprovada pela PROAE. 
 
 § 1º Dos cancelamentos, cabe pedido de revisão à PROAE e recurso ao 
Conselho Universitário (CONSU). 
 
 § 2º Quando o auxílio for cancelado, o discente poderá solicitá-lo novamente na 
seleção seguinte, mas será definitivo em caso de reincidência. 
 

CAPÍTULO VII 
DOS DIREITOS E DEVERES DO DISCENTE NOS PROGRAMAS DE 

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 
 
 Art. 32. O discente assistido nos Programas de Assistência Estudantil tem direito 
a: 
 
 I – solicitar reavaliação de sua classificação nos perfis, quando advier alteração 
da situação socioeconômica comprovada por documentação; 
 II – receber o(s) auxílio(s) mensalmente no valor correspondente ao perfil obtido 
na avaliação realizada pela PROAE, correspondente ao mês vigente. 
 
 Art. 33. O discente assistido nos Programas de Assistência Estudantil tem os 
seguintes deveres: 
 
 I – informar à PROAE qualquer alteração de sua situação socioeconômica; 
 II – comparecer sempre que for convocado pela PROAE; 
 III – manter atualizados seus dados cadastrais junto à PROAE; 
 IV – ressarcir aos Programas de Assistência Estudantil os auxílios recebidos 
indevidamente quando apurados em processos administrativos; 
 V – estar matriculado e cursando pelo menos 3 (três) unidades curriculares por 
semestre. 
 
 Art. 34. No âmbito dos Programas de Assistência Estudantil, compete à PROAE: 
 
 I – integrar a coordenação dos Programas de Assistência Estudantil; 
 II – apresentar mensalmente relatórios qualitativos e quantitativos; 
 III – divulgar na página eletrônica as informações concernentes aos Programas de 
Assistência Estudantil e manter atualizada a planilha contábil do orçamento destinado para a 
assistência estudantil; 
 IV – elaborar os critérios, com a Comissão de Assistência Estudantil, para 
inserção do discente nos Programas de Assistência Estudantil; 
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 V – orientar o discente quanto aos direitos e deveres dos Programas de 
Assistência Estudantil; 
 VI – assegurar o bom funcionamento dos Programas, observando os princípios e 
os objetivos contidos nesta Resolução. 
 
 Art. 35. Quaisquer informações referentes aos Programas de Assistência 
Estudantil devem ser divulgadas na PROAE e pela internet por meio da página eletrônica da 
UFSJ. 
 

CAPÍTULO VIII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
 Art. 36. Os auxílios dos Programas de Assistência Estudantil previstos nesta 
Resolução são pessoais e intransferíveis, inclusive os de alimentação. 
 
 Art. 37. No pedido de colação de grau, cancelamento de matrícula ou de 
transferência para outra instituição de ensino superior, o discente deverá comprovar que não 
possui pendências junto aos Programas e demais órgãos da UFSJ. 
 
 Art. 38. Os casos excepcionais, especiais, urgentes, omissos ou não previstos 
nesta Resolução serão deliberados pela PROAE em até 10 (dez) dias. 
 
 Art. 39. Esta Resolução será aplicada a partir do 2º semestre letivo de 2014 (dois 
e quatorze) e os discentes atualmente assistidos serão transferidos ao modelo de pagamento de 
auxílios desta Resolução sem a necessidade de reavaliação e/ou recadastramento, mantendo-
se o período de gozo do benefício previsto em contrato firmado entre os discentes e a UFSJ. 
 
 Art. 40. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 Art. 41. Revogam-se as Resoluções CONDI nº 005, de 5 de junho de 1992; nº 
005, de 4 de outubro de 1993; nº 008, de 29 de maio de 2000; e nº 011, de 29 de dezembro de 
2008. 
 
 
 
 

São João del-Rei, 22 de setembro de 2014. 
 
 
 
 
 

Profª VALÉRIA HELOISA KEMP 
Presidente do Conselho Universitário 

 
 
 
Publicada nos quadros da UFSJ em 23/09/2014. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis

Divisão de Assistência e Ações Afirmativas
Setor de Assistência Estudantil

EDITAL PROAE 002/2013
PROCESSO DE AVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA – PASE/UFSJ

A  Pró-Reitoria  de  Assuntos  Estudantis  -   PROAE,  no  uso  de  suas  atribuições  e  em

cumprimento ao Decreto 7.234 de 19 de julho de 2.010, que regulamenta o Programa Nacional de

Assistência Estudantil - PNAES, torna público o Edital PROAE  Nº 002, de 03 de setembro de 2013,

contendo  normas  e  prazos  relativos  ao  Processo  de  Avaliação  Socioeconômica  (PASE),  para acesso

aos programas e ações da Assistência Estudantil.

1. Disposições Gerais

1.1. O Processo de Avaliação Socioeconômica  é destinado aos estudantes matriculados nos cursos

de  graduação  presencial  dos diversos  campi da  Universidade  Federal de  São  João  Del Rei. Este

procedimento   é   utilizado   para   identificar   os   estudantes   que   se   encontram   em   situação   de

vulnerabilidade  social,  para  os  quais  serão  garantidas  condições  de  permanência  e  de  pleno

aproveitamento de sua formação acadêmica.

1.2. A Política de Assistência Estudantil da UFSJ, em consonância com o PNAES, elege como áreas

prioritárias  de  atenção:   Alimentação,  Transporte,  Moradia,  Saúde  e  Inclusão  da  Pessoa  com

Deficiência.

1.3. Para efeitos deste Edital considerar-se-á:

a)  Auxílio  Alimentação:  destinado  a  auxiliar  a  nutrição  básica  dos  estudantes  beneficiados  pelo programa 

durante o período de aulas;

b) Auxílio Transporte: destinado a auxiliar o deslocamento do estudante de sua moradia ao Campus

onde cursa a graduação durante o período de aulas;

c) Auxílio Moradia: destinado a auxiliar nos custos com moradia durante o período de doze meses, contados a 

partir da data de assinatura do termo de compromisso;

d) Atenção à Saúde: destinado a prestar a atenção básica preventiva à saúde física, mental e bucal dos 

estudantes durante o período de aulas;



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI Pró-
Reitoria de Assuntos Estudantis

Divisão de Assistência e Ações Afirmativas
Setor de Assistência Estudantil

e)  Inclusão  da  Pessoa  com  Deficiência:  favorecer  o  acesso,  a  participação  e  a  aprendizagem  de 

estudantes com deficiência.

1.4.  Serão beneficiados com Auxílio Transporte os estudantes de comprovada vulnerabilidade social que 

residam a uma distância mínima de 2 (dois) quilômetros do campus no qual estudam.

1.5.  Os auxílios  alimentação, transporte e moradia poderão ser concedidos por modalidade ou em

conjunto,  constituindo,  neste  caso,  uma  Bolsa  para  a  manutenção  do  estudante  em  situação  de

vulnerabilidade social.

1.6. Os estudantes com comprovada vulnerabilidade socioeconômica poderão aderir

v      o      l  un      t  a      r      i  a      m  en      t  e a projetos acadêmicos de ensino, de pesquisa e extensão, que disponham de carga horária

de 12 horas semanais para o desenvolvimento de atividades, conforme artigo 3º do Decreto

nº 7234/2010.

1.7.   À adesão do estudante às atividades supracitadas será atribuído um bônus correspondente a

20% do valor da bolsa.

2. Do Quantitativo de Bolsas e Auxílios

2.1. Para o segundo semestre de 2013 serão disponibilizados  o quantitativo de bolsas e auxílios

especificados no quadro abaixo.

CAMPUS

BOLSAS/ AUXÍLIOS Sede CAP CCO CSL TOTAL

Bolsas 12 10 10 10 42

Auxilio - Alimentação 22 16 16 16 102

Auxilio -Transporte 50 70 70  40

2.2. O quantitativo de bolsas e auxílios especificado considera a disponibilidade orçamentária para a

realização da despesa no presente exercício financeiro, bem como no subseqüente, considerando o

montante de recursos do PNAES destinado à UFSJ.



3. Do Processo Seletivo
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3.1.  Poderão  candidatar-se  os  estudantes  regularmente  matriculados  em  cursos  de  graduação

presencial da Universidade Federal de São João del-Rei  que desejam ter acesso aos programas e ações da 

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis.

3.2.  Alunos em atividade de estágio remunerado, que exerçam atividade remunerada ou que sejam

beneficiados  por outro  tipo de bolsa,   poderão se candidatar, mas, quando selecionados, deverão optar

por  uma  única  bolsa,  com  a  devida  comprovação,  conforme  art.  3º,  inciso  IV  do  Decreto

7416/2010.

3.3.  É  permitido  ao  estudante  candidatar-se  a  todos  os  tipos  de  auxílios,  ações  e  programas disponíveis,

sendo   deferida   uma   ou   mais   modalidades   de   auxílio,   c      on      f  o      r      me             o       n      í  v      e      l             d      e

v      u      l  ne      r  ab      ili  dad      e           i  d      e  n      t  i  f  i  c      a      d      o           p      o      r            a  v      a      li  a  ç      ã      o           s      o  c      i  o      e  c      o      n  ô      mi  c      a  ,  respeitando-se  a  disponibilidade  de

orçamentária.  Para  receber   auxílio-transporte  o  estudante  deverá  comprovar   cumulativamente  a

condição de vulnerabilidade social e a distância mínima de 2 (dois) quilômetros de sua moradia ao campus

no qual estudam.

3.4. Para se inscrever, os candidatos deverão preencher  o Formulário Socioeconômico, disponível

no  endereço  h      tt  p      ://  www      .  u      f  s      j  .  edu      .  b      r      /  a      ss      i  s      t  e      n  c      i  a      e  s      t  uda      n  t  il e  encaminhar   cópias  xerografadas  da

documentação comprobatória, conforme Anexo 1, ao Setor ou Núcleo de Assistência Estudantil do campus

no qual o estudante cursará sua graduação.

3.5.  Estando  em  desacordo  com  o  presente  Edital  as  informações  prestadas  no  Formulário

Socioeconômico   ou   faltando   documentação,   os   candidatos   poderão   ser   convocados   para

entrevistas,  solicitada  a  juntada  de  documentação  complementar   ou  realizada  visita  domiciliar,  a

critério   do   profissional  avaliador.   O   não  atendimento   à   convocação   ou   à  solicitação   de

documentação complementar implica no cancelamento  do processo de avaliação.

3.6.   O   período   de   inscrições,   preenchimento   do   formulário   e   entrega   de   documentação 

comprobatória para os estudantes de todos os campi respeitará o seguinte calendário:

http://www.ufsj.edu.br/assistenciaestudantil
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CALENDÁRIO 2013/2  -  PROCESSO DE AVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA

Período Procedimento

09.09.2013 a 13.09.2013

Preenchimento do Formulário Socioeconômico e Entrega de

documentação   comprobatória   para   os   estudantes   cujo   termo   de 

responsabilidade expira em 31/10/2013;

09.09.2013 a 20.09.2013

Preenchimento do Formulário Socioeconômico e Entrega de

documentação  comprobatória  para  estudantes  de  anos  anteriores  que não

foram   contemplados   pela   Assistência   Estudantil   e   os   que

ingressaram em 2013/2 (1ª a 6ª chamadas).

23.09.2013 a 27.09.2013

Preenchimento do Formulário Socioeconômico e Entrega de

documentação   comprobatória   para   estudantes   que   ingressaram   em

2013/2 (7ª chamada) e Conclusão das Análises.

02.10.2013 a 04.10.2013
Assinatura  dos  Termos  de  compromisso  junto  ao  Setor  de  Assistência

Estudantil (SEASE) para os já bolsistas.

07.10.2013 Início das atividades do 2º semestre letivo de 2013 para os já bolsistas.

14.10.2013 Publicação do Resultado Preliminar da Avaliação Socioeconômica .

15 e 16.10.2013
Período para interposição de recursos junto à Comissão de Recursos do

PASE.

18.10.2013
Publicação do Resultado dos recursos interpostos e convocação para 1ª

chamada.

23.10.2013
Publicação   do   Resultado   Final   da   Avaliação   Socioeconômica   e

convocação para a 2ª chamada.

28.10.2013 a 30.10.2013
Assinatura  dos  Termos  de  compromisso  junto  ao  Setor  de  Assistência

Estudantil (SEASE).

31.10.2013
1º Encontro com os novos bolsistas, local a ser divulgado na página da

PROAE.
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4. Dos critérios de  Avaliação

4.1 São critérios que norteiam a avaliação socioeconômica:

a)   Procedência  escolar;

b)   Renda per capita de até um salário mínimo e meio;

c)    Condição de moradia da família e do estudante;

d) Bens Patrimoniais;

e) Status ocupacional e escolaridade do responsável.

4.2.  A procedência  escolar da rede pública de educação básica, bem como a  renda per capita  de

até   um  salário   mínimo  e   meio   são   critérios   norteadores   para   o   estudo   socioeconômico   em  caráter
prioritário,   relacionando-se   aos   demais   indicadores   que   configuram   a   condição   socioeconômica   do
estudante  e  de  sua  família  (saúde,  transporte,  moradia,  trabalho,  escolaridade  e  patrimônio)  e compondo
o   índice   de   vulnerabilidade   (IV).   Cada   um   dos   indicadores   supracitados   será desmembrado em
variáveis com pontuações distintas e o somatório de pontos indicará o respectivo  índice   de  vulnerabilidade
social.  Quanto  menor  o  índice  maior  a  vulnerabilidade  identificada, garantindo, assim, acesso a uma gama
maior de ações que favoreçam a permanência do estudante no universo acadêmico.

4.3. Das Desclassificações

4.3.1  Será  desclassificado  e  automaticamente  excluído  do  acesso  à  Assistência  Estudantil  o candidato 

que:

a) Não atender as disposições contidas neste edital;

b) Não comprovar as declarações feitas no formulário de inscrição;

c) Perder os prazos estabelecidos pelo calendário apresentado neste edital;

d)   Fraudar   ou  prestar   informações  falsas  na  inscrição.  Neste  caso,  além  da  desclassificação,  o

estudante  sofrerá  as  sanções  disciplinares  previstas  nos  Regulamentos  Internos  da  UFSJ  e  nos

Código Civil e Penal Brasileiros;
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e) Trancar a matrícula, desistir ou ser excluído do seu curso por rendimento escolar ou frequência;

f) Não apresentar a frequência mínima exigida pelo curso no período em que se inscrever para o processo 

de avaliação socioeconômica.

g) Deixar de comparecer a chamada quando classificado para as Ações de Assistência Estudantil, sendo, 

então, reclassificado para o final da lista de classificação;

h) Incorrer em disciplina ou falta grave, conforme disposto no Regimento Geral  da Universidade.

5. Dos Recursos

5.1. Os candidatos poderão interpor recursos do resultado de sua avaliação socioeconômica em até

dois  dias  úteis  após  a  publicação  de  tal  resultado,  por  meio  de  formulário  próprio,  disponível  na

página da PROAE, a ser  entregue no Setor  de Assistência Estudantil, localizado no  Campus  Santo

Antônio – São João Del-Rei, ou nos Núcleos de Assuntos Estudantis, nos demais campi.

5.2.  A  apreciação  dos  recursos  interpostos  será  realizada  por  uma  Comissão  de  Recursos  do

PASE,  composta  por  assistentes  sociais,  lotadas  na  PROAE  ou  vinculadas  à assistência  estudantil

nos diversos campi da UFSJ.

6. Das Disposições Finais

6.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.

6.2. A publicação de informações acerca do processo seletivo será realizada on-line na página da

PROAE http:// www      .  p      r      oae      .  u      f  s      j  .  edu      .  b      r ;

6.3. Os  programas  e auxílios atribuídos  terão vigência de  10  meses, de  acordo  com o  calendário escolar, 

exceto a Bolsa, que terá a vigência de doze meses;

http://www.proae.ufsj.edu.br/
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6.4. Os auxílios e bolsas serão pagos a  pen      a  s por meio de depósito bancário em c  on      t  a         c      o  rr      e      n      t  e  , em nome

do estudante selecionado, e disponibilizado a partir do quinto dia útil do mês, referente ao mês anterior.

6.5. Os casos omissos serão tratados no âmbito da DIAAF/PROAE.

6.6. Este edital entrará em vigor na data de sua publicação.

São João del-Rei, 03 de setembro de 2013

Profº Dimas José de Resende
Pró-Reitor de Assuntos Estudantis
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ANEXO I

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
(Apresentar  cópia  dos  documentos  para  análise,  de  todos  os  membros  do  grupo  familiar  –
pessoas que vivem na mesma casa)

1. Documentos de identificação pessoal e familiar de todos os membros da família:
a)  Documento  de  Identidade  (RG, Certidão  de  Nascimento  ou  Carteira  de  Motorista,  etc.)  de  todos  os 
membros que fazem parte do grupo familiar;
b) CPF de todos os membros que fazem parte do grupo familiar;
c) Certidão de óbito do pai ou mãe, se for o caso.

1.1 Em caso de separação e/ou divórcio dos pais ou estudante:
a) Certidão de casamento com averbação de divórcio (dos pais ou estudante, conforme o caso);
b)  Declaração  informando  se  recebe  (ou  não)  pensão  alimentícia,  com  assinatura  reconhecida  em cartório;
c) Certificado de Conclusão de curso ou Diploma de Graduação, se for o caso;
d) Comprovação da condição de bolsista em curso de graduação, se for o caso.

2. Moradia fixa da família:
2.1 Imóvel financiado:
a) Certidão de bens fornecida pelo Cartório de Registro de Imóveis no município da família do estudante,
declarando a existência ou não de imóveis em nome dos pais/ responsáveis. No caso de municípios com mais de
um Cartório de Registro de Imóveis, a certidão deverá ser solicitada naquele mais próximo da  residência da
família do estudante;
b) Recibo de pagamento das três últimas prestações do imóvel financiado.
2.2 Imóvel alugado:
a) Certidão de bens fornecida pelo Cartório de Registro de Imóveis no município da família do estudante,
declarando a existência ou não de imóveis em nome dos pais/ responsáveis. No caso de municípios com mais  de
um Cartório de Registro de  Imóveis, a certidão  deverá ser solicitada naquele  mais próximo  da residência da
família do estudante;
b) Contrato de aluguel;
c) Três últimos recibos de pagamento do aluguel.

2.3 Imóvel cedido:
a) Certidão de bens fornecida pelo Cartório de Registro de Imóveis no município da família do estudante,
declarando a existência ou não de imóveis em nome dos pais/ responsáveis. No caso de municípios com mais de
um Cartório de Registro de Imóveis, a certidão deverá ser solicitada naquele mais próximo da  residência da
família do estudante;
b)  Declaração do proprietário do imóvel, informando que cede o imóvel, com assinatura reconhecida em cartório;

2.4 Imóvel próprio:
a)Certidão de bens fornecida pelo Cartório de Registro de Imóveis no município da família do estudante, declarando 
a existência ou não de imóveis em nome dos pais/ responsáveis. No caso de municípios com
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mais de um Cartório de Registro de Imóveis, a certidão deverá ser solicitada naquele mais próximo da residência 
da família do estudante.
b)Recibo de IPTU (página do carnê em que constem informações sobre o imóvel, tais como: proprietário, área 
construída). Não precisa estar pago.

3. Veículo:
a)  Certidão  de  propriedade  de veículos  fornecida  pelo DETRAN  do  Estado  de  residência  da  família  do
estudante, declarando  ou  não  a existência de veículos  em nome  de todos os membros  da  família  com mais
de  16  anos.  No  Estado  de  Minas  Gerais  este  documento  poderá  ser  obtido  no  endereço eletrônico
w  w      w  s      .  de      t  r      anne      t.  m  g      .  go      v      .  b      r – veículos + certidão negativa de propriedade de veículo. Nos outros  estados o
DETRAN deverá ser consultado em seu endereço eletrônico ou pessoalmente.

4. Em caso de familiar com doença incapacitante ou uso contínuo de medicamentos :
a)  Laudo  médico  com CID  (Código  Internacional de  Doenças),  quando  se  tratar  de  doença  crônica  ou 
degenerativa.
b) Comprovante de despesa com tratamento de saúde, no caso de medicamentos de uso contínuo –
receita médica acompanhada de nota ou cupom fiscal.

5. Participação da família em Programas Sociais:
a) Cópia de Cartão do Programa Social em questão (Bolsa Família, Renda Cidadã, Agente Jovem, Renda
Mínima, Benefício de Prestação Continuada, dentre outros);
b) Extrato atualizado de recebimento do benefício.

6. Comprovantes de despesas familiares:
a) Contas de consumo: água, energia elétrica, telefone (incluindo celular);
b)  Comprovantes  de  despesas  com  educação  (irmão,  filhos,  pais,  cônjuge,  etc.).  No  caso  de  escola pública 
apresentar comprovante de matrícula; se privada, o recibo de pagamento;
c) Comprovante de pagamento de aluguel ou financiamento de casa própria.

7. Comprovação da  Renda  Familiar:  Apresentar  documentos  de  todos  os  membros  que  residem com a 
família
7.1 Trabalhador assalariado, com contrato regido pela CLT:
a) CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) - cópia das páginas de identificação do trabalhador, último 
contrato de trabalho e página seguinte em branco.

b) Contracheque ou holerite dos últimos três meses;
c) Última declaração de Imposto de Renda completa.

7.2 Aposentado ou pensionista:
a) Extrato de Benefício da Previdência Social atualizado, disponível no site do Ministério da Previdência
Social (      h      tt  p      ://  www      .  p      r      e      v      i  de      n  c      i  a      s  o      c      i  a      l  .  g      o  v      .  b      r  ) ou do Regime Estatutário, caso seja servidor público.
b) Última declaração de Imposto de Renda completa.
c) CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) - cópia das páginas de identificação do trabalhador, último 
contrato de trabalho e página seguinte em branco.
d) Declaração informando sua atual situação de trabalho (se ainda trabalha, ou se não exerce atividade
remunerada)  com  a  assinatura  reconhecida  em  cartório.  Dispensada  a  apresentação  em  caso  de 
aposentadoria por invalidez ou por idade.

http://www.previdenciasocial.gov.br/
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7.3 Servidor Público Estatutário:
a) CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) - cópia das páginas de identificação do trabalhador, último 
contrato de trabalho e página seguinte em branco;
b) Contracheque ou holerite dos últimos três meses;
c) Última declaração de Imposto de Renda completa.

7.4 Profissional Autônomo ou Profissional Liberal:
a) Guia de recolhimento do INSS dos últimos três meses;
b) Última Declaração de Imposto de Renda completa;
c) Declaração Comprobatória de Percepção  de  Rendimentos  – DECORE, dos últimos  três meses, feita
por contador ou técnico contábil inscrito no CRC. Se tiver cargos de direção, apresentar Pró-Labore.
d) No  caso  de  comerciantes  e  industriais,  cópia  completa  de  Declaração  de  Imposto  de  Renda  de

Pessoa Jurídica e Pessoa Física;
e) Extrato de movimentação bancária dos últimos três meses.

7.5 Desempregados:
a) CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) - cópia das páginas de identificação do trabalhador, último 
contrato de trabalho e página seguinte em branco.
b) Declaração informando que não exerce atividade remunerada, com assinatura reconhecida em cartório,
se for o caso;
c)  Comprovante  de  recebimento  de  seguro-desemprego,  indicando  valores  das  parcelas  e  período  de 
recebimento, se for o caso;
d) Última declaração de Imposto de Renda completa, se for o caso;

7.6 Trabalhador Informal:
a) CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) - cópia das páginas de identificação do trabalhador, último 
contrato de trabalho e página seguinte em branco;
b)  Declaração  informando  o  tipo  de  atividade  que  exerce:  local,  renda  média  mensal,  com  assinatura
reconhecida em cartório. Sempre que possível juntar cópias dos recibos de pagamento;
c) Última declaração de Imposto de Renda completa, se for o caso;

7.7  Proprietário Rural:
a)    Cópia da Declaração de Produtor Rural e do recolhimento do Imposto Territorial Rural – ITR;
b)    Cópia completa da Declaração de Renda de Atividades Rurais;
c) Última declaração de Imposto de Renda completa;
d)    Cópias dos recibos de venda dos produtos produzidos e comercializados (leite, café, etc) do ano vigente;

7.8 Comprovação da Renda Agregada:
a) Declaração do doador com firma reconhecida em cartório, informando o valor da doação ou recibo de depósitos 
regulares efetuados na conta corrente do estudante ou do membro do grupo familiar;
b)   Declaração   ou   contrato   que   comprove   o   recebimento   de   renda   proveniente   de   aluguel   ou 
arrendamento.
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ANEXO II

ENDEREÇOS DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NOS DIVERSOS CAMPI

Campi de São João del-Rei
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis

Campus Santo Antônio– antigo prédio do DEPEL – sala 2.21
Centro – São João del-Rei – MG 

Telefone: (32) 3379-2511

Campus Alto Paraopeba
Setor de Apoio Administrativo

Rodovia MG 443 Km 07, Fazenda do Cadete – Ouro Branco – MG 
Telefone: (31) 3741-3252

Campus Centro Oeste Dona Lindu
Rua Sebastião Gonçalves Coelho, 400 – Chanadour

Prédio da Biblioteca
Divinópolis - MG 

Telefone: (37) 3221-1451

Campus de Sete Lagoas
Rodovia MG 424 Km 65  CEP: 35701-970

Sete Lagoas - MG
Telefone: (31) 3697-2021
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EDITAL PROAE 001/2014 

PROCESSO DE AVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA – PASE/UFSJ 
 
 

A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis - PROAE, no uso de  suas  atribuições  e  em cumprimento  
ao  Decreto  7.234  de  19  de  julho  de  2.010,  que  regulamenta  o  Programa Nacional de 
Assistência Estudantil - PNAES, torna público o Edital PROAE  Nº 001, de 28 de fevereiro  de  2014,  
contendo  normas  e  prazos  relativos  ao  Processo  de  Avaliação Socioeconômica (PASE), para 
acesso aos programas e ações da Assistência Estudantil.  
 
 
  1. Disposições Gerais  
1.1. O Processo de Avaliação Socioeconômica é destinado aos estudantes matriculados nos cursos 
de graduação presencial dos diversos campi da Universidade Federal de São João Del-Rei.  Este 
procedimento é utilizado para identificar os estudantes que se encontram em situação de 
vulnerabilidade social, para os quais serão garantidas condições mínimas de permanência e de 
pleno aproveitamento de sua formação acadêmica.   

1.2.  A Política de Assistência Estudantil da UFSJ, em consonância com o PNAES,  elege como 
áreas prioritárias de atenção: Alimentação, Transporte, Moradia, Saúde e Inclusão da Pessoa com 
Deficiência.   

1.3. Para efeitos deste Edital considerar-se-á:  

a) Auxílio Alimentação: destinado a auxiliar a nutrição básica dos estudantes beneficiados pelo 
programa durante o período de aulas;  

b) Auxílio Transporte: destinado a auxiliar o deslocamento do estudante de sua moradia ao Campus 
durante o período de aulas;  

c) Atenção à Saúde: destinado a prestar a atenção básica para a saúde física, mental e bucal dos 
estudantes durante o período de aulas;  

d) Inclusão da Pessoa com Deficiência: favorecer o acesso, a participação e a aprendizagem de 
estudantes com deficiência.  

e) Bolsa de Promoção SocioAcadêmica – auxílio financeiro destinado a subsidiar a permanência do 
estudante em situação de vulnerabilidade social durante o percurso de formação.  

1.4.  Serão beneficiados com Auxílio Transporte os estudantes com comprovada situação de 
vulnerabilidade social, que residam a uma distância mínima de 3 (três) quilômetros do campus no 
qual estudam, mediante comprovação. 

1.5. Serão beneficiados com Bolsa os estudantes com comprovada vulnerabilidade social, que 
disponham de carga horária de 20 horas semanais para o desenvolvimento de atividades de ensino, 
de pesquisa e de extensão. 
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1.6.    A alocação dos bolsistas se dará exclusivamente nas áreas de formação dos candidatos em 
projetos de ensino, de pesquisa e de extensão.   

1.7. Os estudantes que não forem alocados nas áreas de sua formação serão, excepcionalmente, 
alocados em atividades administrativas, até que se consiga uma vaga junto aos projetos 
acadêmicos.  

 
2. Do Quantitativo de Bolsas e Auxílios  
 2.1. Para o primeiro semestre de 2014 será disponibilizado o quantitativo de bolsas e auxílios 
especificados no quadro abaixo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. O quantitativo de bolsas e auxílios especificado considera a disponibilidade orçamentária para a 
realização da despesa no presente exercício financeiro, bem como no subsequente, considerando o 
montante de recursos do PNAES destinado à UFSJ. 

2.3. A inscrição no Processo de Avaliação Socioeconômica e a classificação como estudante em 
situação de vulnerabilidade social não garantem, automaticamente, o acesso às bolsas e auxílios, 
uma vez que os estudantes serão atendidos obedecendo-se a ordem de classificação no respectivo 
processo de avaliação. Havendo disponibilidade orçamentária serão criadas novas vagas de bolsas 
e auxílios, convocando-se os classificados neste Edital em conformidade com a ordem  de 
classificação na listagem remanescente. As novas chamadas serão restritas ao primeiro semestre 
de 2014, findo este período os estudantes deverão se inscrever em novo Edital. 

 
3. Do Processo Seletivo  
3.1.  Poderão candidatar-se os estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação 
presencial da Universidade Federal de São João Del-Rei  que desejam ter acesso aos programas e 
ações da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis.   

3.2. Alunos em atividade de estágio remunerado, que exerçam atividade remunerada ou que sejam 
beneficiados por outro tipo de bolsa, poderão se candidatar, mas, quando selecionados, deverão 
optar por uma única bolsa, com a devida comprovação, conforme art. 3º, inciso IV do Decreto 
7416/2010. 

3.2.1. Alunos beneficiados por outro tipo de bolsa, inclusive a Bolsa Permanência do MEC, poderão 
se candidatar aos auxílios mencionados neste Edital, ficando vedado o acúmulo de bolsas.  

BOLSAS/AUXÍLIOS CAMPUS 
CSA CDB CTAN CAP CCO CSL TOTAL 

Bolsas 10 08 08 10 08 06 50 
Auxílio Alimentação 35 25 25 35 18 16 154 
Auxílio Transporte 03 03 10 14 16 17 63 
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3.3.  É permitido ao estudante candidatar-se a todos os tipos de auxílios, ações e programas 
disponíveis, sendo deferida uma ou mais modalidades de auxílio, conforme o nível de 
vulnerabilidade social identificado por avaliação socioeconômica.   

3.4.  Para se inscrever os candidatos deverão preencher o Formulário Socioeconômico, disponível 
no endereço http://www.ufsj.edu.br/assistenciaestudantil,  e encaminhar  cópias xerografadas da 
documentação comprobatória, conforme Anexo 1, ao Setor de Assistência Estudantil do campus no 
qual o estudante cursará sua graduação.  

3.5. Estando em desacordo com o presente Edital as informações prestadas no Formulário 
socioeconômico ou faltando documentação, os candidatos poderão ser convocados para entrevistas 
ou solicitada a juntada de documentação complementar, a critério do profissional avaliador.  O não 
atendimento à convocação ou à solicitação realizada implica no cancelamento processo de 
avaliação. 

3.6. O período de inscrições, preenchimento do formulário e entrega de documentação 
comprobatória para os estudantes de todos os campi respeitará o seguinte calendário:  

 
CALENDÁRIO 2014/1 - PROCESSO DE AVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

 
Período Procedimento 

10/03/2014 a 28/03/2014 Preenchimento do Formulário online e entrega de documentação 
comprobatória 

04/04/2014 Publicação do Resultado Preliminar da Avaliação Socioeconômica  
07/04e 08/04/2014 Período para interposição de recursos junto à Comissão de Recursos 

do PASE 
11/04/2014 Publicação do Resultado dos recursos interpostos 
14/04/2014 1º Encontro com os novos bolsistas, local a ser divulgado na página 

da PROAE 
 
 
 
4. Dos critérios de Avaliação  
4.1 São critérios que norteiam a avaliação socioeconômica:  
a) Procedência escolar;  
b) Renda per capita de até um salário mínimo e meio;  
c) Condição de moradia da família e do estudante;  
d) Bens Patrimoniais;  
e) Status ocupacional e escolaridade do responsável. 
  
4.2.  A procedência escolar da rede pública de educação básica, bem como a renda per capita de 
até um salário mínimo e meio são critérios norteadores para o estudo socioeconômico em caráter 
prioritário, relacionando-se aos demais indicadores que configuram a condição socioeconômica do 
estudante e de sua família (saúde, transporte, moradia, trabalho, escolaridade e patrimônio) 
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compondo o índice de vulnerabilidade (IV). Cada um dos indicadores supracitados será 
desmembrado em variáveis com pontuações distintas e o somatório de pontos indicará o respectivo 
índice de vulnerabilidade social. Quanto menor o índice maior a vulnerabilidade identificada, 
garantindo, assim, acesso a uma gama maior de ações que favoreçam a permanência do estudante 
no universo acadêmico. 
 
4.3.  Das Desclassificações  
4.3.1 Será desclassificado e automaticamente excluído do acesso à Assistência Estudantil o 
candidato que:  
a) Não atender as disposições contidas neste edital;  
b) Não comprovar as declarações feitas no formulário de inscrição; 
c) Perder os prazos estabelecidos pelo calendário apresentado neste edital;  
d) Fraudar ou prestar informações falsas na inscrição. Neste caso, além da desclassificação, o 
estudante sofrerá as sanções disciplinares previstas nos Regulamentos Internos da UFSJ e nos 
Código Civil e Penal Brasileiros;  
e) Deixar de comparecer a chamada quando classificado para as Ações de Assistência Estudantil, 
sendo, então, reclassificado para o final da lista de classificação; 
f) Incorrer em indisciplina ou falta grave, conforme disposto no Regimento Geral da Universidade. 
 
 
5. Dos Requisitos para o recebimento e manutenção da bolsa 
5.1. O estudante classificado no processo de avaliação socioeconômica deverá atender aos 
seguintes requisitos para o recebimento e manutenção da bolsa: 
I. Estar matriculado em, no mínimo, 04 disciplinas, ou menor número se estiver cursando as últimas 
disciplinas do curso, durante o período de vigência da bolsa; 
II. Não ter reprovação por frequência durante o período de vigência da bolsa; 
III. Não trancar a matrícula, desistir ou ser desligado do curso por rendimento escolar ou frequência;   
IV. Assinar o Termo de Compromisso em um prazo máximo de 10 dias úteis após a publicação do 
resultado. Perderá o direito a bolsa/auxílio o estudante que não comparecer para a assinatura do 
termo no prazo estipulado, sendo chamado o próximo estudante constante da lista de classificação 
da PROAE. 
 
 
6. Dos Recursos 
6.1. Os candidatos poderão interpor recursos do resultado de sua avaliação socioeconômica em até 
dois dias úteis após a publicação do resultado, por meio de formulário próprio, disponível na página 
da PROAE, a ser entregue no Setor de Assistência Estudantil, localizado no Campus Santo Antônio 
– São João Del-Rei, ou nos Núcleos de Assuntos Estudantis, nos demais campi. 
 
6.2. A apreciação dos recursos interpostos será realizada por uma Comissão de Recursos do 
PASE, composta por assistentes sociais, lotadas na PROAE ou vinculadas à assistência estudantil 
nos diversos campi da UFSJ. 
 
6.3. O recurso interposto restringe-se à esfera da Comissão de Recursos do PASE, não sendo 
admitido recurso à outra instância. 
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7. Das Disposições Finais  
7.1. A inscrição do candidato implica o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.   
7.2.  A publicação de informações acerca do processo seletivo será realizada online na página da 
PROAE http:// www.proae.ufsj.edu.br. 
7.3. A bolsa terá vigência de 12 meses e os auxílios de 10 meses, os últimos observando o 
calendário escolar; 
7.4. Os auxílios e bolsas serão pagos apenas por meio de depósito bancário em conta corrente em 
nome do estudante selecionado, e disponibilizado a partir do quinto dia útil do mês, referente ao mês 
anterior, sendo vedada conta poupança;  
7.5. A qualquer tempo poderão ser solicitados documentos complementares ou os originais para 
dirimir dúvidas relativas às informações prestadas pelo estudante. 
7.6. Os casos omissos serão tratados no âmbito da DIAAF/PROAE.   
7.7. Este edital entrará em vigor na data de sua publicação.   
 
 
 
 

 São João Del-Rei, 28 de fevereiro de 2014 
 
 
 
 
 

Profº Dimas José de Resende 
Pró-Reitor de Assuntos Estudantis 
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ANEXO I 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

(Apresentar cópia dos documentos para análise de todos os membros do grupo familiar – pessoas 
que vivem na mesma casa. As cópias não precisam ser autenticadas) 
 
1. Documentos de identificação pessoal e familiar de todos os membros da família: 
a) Documento de Identidade (Carteira de Identidade, Carteira de Motorista ou Certidão de 
nascimento para menores de 18 anos.) de todos os membros que fazem parte do grupo familiar;  
b) CPF de todos os membros que fazem parte do grupo familiar, maiores de 18 anos;  
c) CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) - cópia das páginas de identificação do 
trabalhador, último contrato de trabalho e página seguinte em branco, de todos os membros que 
fazem parte do grupo familiar, maiores de 18 anos; 
c) Certidão de óbito do pai ou mãe se for o caso.   
 
1.1. Em caso de separação e/ou divórcio dos pais ou estudante:  
a) Certidão de casamento com averbação de divórcio (dos pais ou do estudante, conforme o caso);  
b) Declaração informando se recebe (ou não) pensão alimentícia, com assinatura reconhecida em 
cartório, acompanhada do comprovante de pagamento se for o caso. 
 
2. Histórico da vida escolar do estudante e familiares:  
a) Certificado de conclusão dos Ensinos Fundamental e Médio do estudante;  
b) Declaração emitida por Instituição de Ensino Privado informando a condição de bolsista parcial ou 
integral se for o caso;  
c) Certificado de Conclusão de curso ou Diploma de Graduação se for o caso;   
d) Comprovação da condição de bolsista em curso de graduação se for o caso; 
e) Comprovante de escolaridade dos pais/ responsáveis; 
f) Comprovante de matrícula escolar para os irmãos maiores de 18 anos.   
 
3. Moradia fixa da família:  
3.1. Imóvel financiado 
a) Certidão de bens fornecida pelo Cartório de Registro de Imóveis do município da família do 
estudante, declarando a existência ou não de imóveis em nome dos responsáveis (pai e mãe). No 
caso de municípios com mais de um Cartório de Registro de Imóveis, a certidão deverá ser 
solicitada naquele mais próximo da residência da família do estudante.  
b) recibo de pagamento das três últimas prestações do imóvel financiado;  
 
3.2. Imóvel alugado:  
a) Certidão de bens fornecida pelo Cartório de Registro de Imóveis do município da família do 
estudante, declarando a existência ou não de imóveis em nome dos responsáveis (pai e mãe). No 
caso de municípios com mais de um Cartório de Registro de Imóveis, a certidão deverá ser 
solicitada naquele mais próximo da residência da família do estudante.  
b) contrato de aluguel;  
c) três últimos recibos de pagamento do aluguel;  
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3.3. Imóvel cedido:  
a) Certidão de bens fornecida pelo Cartório de Registro de Imóveis do município da família do 
estudante, declarando a existência ou não de imóveis em nome dos responsáveis (pai e mãe). 
No caso de municípios com mais de um Cartório de Registro de Imóveis, a certidão deverá ser 
solicitada naquele mais próximo da residência da família do estudante.  
b) Declaração do proprietário do imóvel informando que cede o imóvel, com assinatura reconhecida 
em cartório;  
 
3.4. Imóvel próprio:  
a) Certidão de bens fornecida pelo Cartório de Registro de Imóveis do município da família do 
estudante, declarando a existência ou não de imóveis em nome dos responsáveis (pai e mãe). 
No caso de municípios com mais de um Cartório de Registro de Imóveis, a certidão deverá ser 
solicitada naquele mais próximo da residência da família do estudante.  
b) Recibo de IPTU (página do carnê em que constem informações sobre o imóvel, tais como: 
proprietário, área construída). Não precisa estar pago.   
 
4. Veículo:  
Certidão de propriedade de veículos fornecida pelo DETRAN do Estado de residência da família do 
estudante, declarando  ou  não  a  existência  de  veículos  em  nome  de  todos  os membros da 
família maiores de 18 anos. No Estado de Minas Gerais este documento poderá obtido no endereço 
eletrônico www.detrannet.mg.gov.br – veículos + certidão negativa de propriedade de veículo.  Nos 
outros estados o DETRAN deverá ser consultado em seu endereço eletrônico ou pessoalmente.  
 
5. Em caso de familiar com doença grave, conforme art. 151 da Lei 8.213/91 ,e uso contínuo 
de medicamentos (aceitaremos apenas as doenças elencadas na respectiva Lei):  
a) Laudo médico com CID (Código Internacional de Doenças), quando se tratar de doença grave ou 
degenerativa.   
b) Comprovante de despesa com saúde (Nota Fiscal). 
 
6. Participação da família em Programas Sociais:  
a) Cópia do cartão do Programa Social em questão (Bolsa Família, Renda Cidadã, Agente Jovem, 
Renda Mínima, Benefício de Prestação Continuada, dentre outros);  
b) Extrato atualizado de recebimento do benefício;  
 
7. Comprovantes de despesas familiares (não serão descontados valores com empréstimos, 
financiamentos, gastos com alimentação e outros não listados) :  
a) Contas de consumo: água, energia elétrica, telefone (incluindo celular);  
b) Comprovantes de despesas com educação (irmão, filhos, pais, cônjuge). No caso de escola 
pública apresentar comprovante de matrícula; se privada, o recibo de pagamento; 
c) Comprovante de pagamento de aluguel ou financiamento;    
d) Notas fiscais de gastos com medicação de uso contínuo, conforme item 5. 
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8. Comprovação da Renda Familiar:  
(Apresentar de todos os membros que residem com a família) 
8.1. Trabalhador assalariado, com contrato regido pela CLT:  
a) CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) - cópia das páginas de identificação do 
trabalhador, último contrato de trabalho e página seguinte em branco; 
b) Contracheque dos últimos três meses;  
c) Última declaração de Imposto de Renda completa.  
 
8.2. Aposentado ou pensionista:   
a) Extrato de Benefício da Previdência Social atualizado, disponível no site do Ministério da 
Previdência Social (http://www.previdenciasocial.gov.br) ou do Regime Estatutário, caso seja 
servidor público;  
b) Última declaração de Imposto de Renda completa.   
c) CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) - cópia das páginas de identificação do 
trabalhador, último contrato de trabalho e página seguinte em branco;  
d) Declaração informando sua atual situação de trabalho (se ainda trabalha, ou se não exerce 
atividade remunerada) com a assinatura reconhecida em cartório. Dispensada a apresentação em 
caso de aposentadoria por invalidez ou por idade.   
 
8.3. Servidor Público Estatutário:   
a) CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) - cópia das páginas de identificação do 
trabalhador, último contrato de trabalho e página seguinte em branco;  
b) Contracheque dos últimos três meses;  
c) Última declaração de Imposto de Renda completa.   
 
8.4. Profissional Autônomo ou Profissional Liberal:  
a) Guia de recolhimento do INSS dos últimos três meses;   
b) Última Declaração de Imposto de Renda completa;  
c) Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos – DECORE, dos últimos três meses, 
feita por contador ou técnico contábil inscrito no CRC. Se tiver cargos de direção, apresentar Pró-
Labore.  A apresentação do Imposto de Renda substitui os documentos deste item; 
d) No caso de comerciantes e industriais, cópia completa de Declaração de Imposto de Renda de 
Pessoa Jurídica ou do Simples, mostrando movimentação financeira mês a mês da empresa no 
último ano, mais documentos listados nos itens anteriores; 
 
8.5 Desempregados:  
a) CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) - cópia das páginas de identificação do 
trabalhador, último contrato de trabalho e página seguinte em branco;   
b) Declaração informando que não exerce atividade remunerada, com assinatura reconhecida em 
cartório.   
c) Última declaração de Imposto de Renda completa se for o caso;  
d) Rescisão contratual e respectivas parcelas do seguro desemprego. 
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8.6. Trabalhador Informal:   
a) CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) - cópia das páginas de identificação do 
trabalhador, último contrato de trabalho e página seguinte em branco.  
b) Declaração informando o tipo de atividade que exerce: local, renda média mensal, com assinatura 
reconhecida em cartório;  
c) Última declaração de Imposto de Renda completa se for o caso;  
 
8.7.  Proprietário Rural:  
a) Cópia da Declaração de Produtor Rural e do recolhimento do Imposto Territorial Rural – ITR;  
b) Cópia completa da Declaração de Renda de Atividades Rurais;  
c) Última declaração de Imposto de Renda completa.  
d) Copias das notas de venda dos produtos (leite, café, etc.) do ano anterior. 
 
8.8. Comprovação da Renda Agregada:  
a) Declaração do doador com firma reconhecida em cartório, informando o valor da doação ou recibo 
de depósitos regulares efetuados na conta corrente do estudante ou membro do grupo familiar.   
b) Declaração ou contrato que comprove o recebimento de renda proveniente de aluguel ou 
arrendamento.  
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ANEXO II 

 

ENDEREÇOS DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NOS DIVERSOS CAMPI 

 

Campi de São João del-Rei 

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 

Campus Santo Antônio– antigo prédio do DEPEL – sala 2.21 

Centro – São João del-Rei – MG 

Telefone: (32) 3379-2511 

 

Campus Alto Paraopeba 

Setor de Apoio Administrativo 

Rodovia MG 443 Km 07, Fazenda do Cadete – Ouro Branco – MG 

Telefone: (31) 3741-3252 

 

Campus Centro Oeste Dona Lindu 

Rua Sebastião Gonçalves Coelho, 400 – Chanadour 

Prédio da Biblioteca 

Divinópolis - MG 

Telefone: (37) 3221-1451 

 

Campus de Sete Lagoas 

Rodovia MG 424 Km 65 CEP: 35701-970 

Sete Lagoas - MG 

Telefone: (31) 3697-2021 
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Anexo III 

Critérios de Avaliação - PASE 

 

Identificação do Estudante 

Pontuação para o Estado Civil ( ECP ): 

Item 

Casado(a), com companheira(o) com filho 

Casado(a), com companheira(o) sem filho 

Solteiro(a) com filho 

Solteiro(a) sem filho 

Viúvo(a), divorciado(a), separado(a) com filho 

Viúvo(a), divorciado(a), separado(a) sem filho 

 

Pontuação para a Situação de Moradia ( SITMP ): 

 

 

 

 

 

 

 

As pontuações dos indicadores variam entre 0 e 5 

 

 

 

 

Item 

Mora com família 

Mora com parentes 

Mora de favor com outras pessoas 

Mora em república, pensão, similares 

Mora sozinho 
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Histórico Escolar e Situação do Estudante 

Pontuação para o Ensino Fundamental ( EFP ): 

 

 

 

 

 

 

Pontuação para o Ensino Médio ( EMP ): 

 

 

 

 

 

 

Pontuação para o Outro Curso Superior ( OCSP ): 

 

 

 

 

 

 

As pontuações dos indicadores variam entre 0 e 15 

 

 

 

Item 

Escola particular com bolsa 

Escola particular sem bolsa 

Escola pública 

Item 

Escola particular com bolsa 

Escola particular sem bolsa 

Escola pública 

Item 

Não 

Sim, concluído 

Sim, interrompido 
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Situação Econômica do Estudante 

Pontuação para a Situação Econômica ( SITP ): 

Item 

Aposentado(a), afastado(a), pensionista 

Desempregado(a) 

Empregado(a) 

Faz biscates/estágios 

Nunca trabalhou 

As pontuações dos indicadores variam entre 0 e 5 

 

Situação do Grupo Familiar 

Pontuação para a Situação dos Pais ( SPP ): 

Item 

Casados 

Mãe falecida 

Pai falecido 

Pais falecidos 

Separados 

 

Aluno Independente (casado(a)/amasiado(a), separado(a), viúvo(a)) 

Pontuação para a Situação do Estudante ( SAP ): 

Item 

Casado(a) 

Separado(a) 

Viúvo(a) 
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Observação Importante 

Pontuação para a Situação Familiar ( SITFP ): 

Se o aluno informar sua situação → SASITF PP   

Se o aluno não informar sua situação → SPSITF PP   

 

Informações sobre o chefe do grupo familiar (aquele que aufere maior rendimento): 

Pontuação para a Situação de Trabalho ( STP ): 

Item 

Aposentado(a), afastado(a), pensionista 

Desempregado 

Fazendo biscates 

Prendas domésticas 

Trabalhando 

 

 

Pontuação para a Escolaridade ( ESCP ): 

Item 

Analfafeto(a) - Ensino Fundamental Incompleto (1ª a 4ª série) 

Ensino Fundamental Completo (1ª a 4ª série) - Ensino Fundamental Incompleto (5ª a 8ª série) 

Ensino Fundamental Completo (5ª a 8ª série) - Ensino Médio Incompleto (2º grau) 

Ensino Médio Completo (2º grau) - Ensino Superior Incompleto 

Ensino Superior Completo 
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Pontuação para a Ocupação ( OCP ): 

Item 

Advogado 

Alto cargo de chefia ou gerência em grandes organizações 

Alto posto administrativo no serviço público 

Alto posto militar como general 

Arquiteto 

Arrumadeira 

Auxiliar administrativo 

Auxiliar de escritório 

Balconista 

Bancário 

Banqueiro 

Biscateiro 

Caixeiro de armazém 

Lista continua.... 

As pontuações dos indicadores variam entre 0 e 10 

 

Residência e bens imóveis: 

Pontuação para A família reside em casa ( FRCP ): 

Item 

Alugada 

Cedida por terceiros/familiares 

De herdeiros 

Própria e paga 

Própria em pagamento 
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Pontuação para Outros imóveis pertencentes à família ( IFP ): 

Item 

Casa/Apartamento 

Barracão 

Lote 

Loja 

Chácara 

Sítio 

Fazenda 

 

 FazendaSítioChácaraLojaLoteBarracãooApartamentCasaIF PPPPPPPP  _  

 

As pontuações dos indicadores variam entre 0 e 5 

 

Veículos do Grupo Familiar 

Pontuação para o Ano de Fabricação ( AFVP ): 

Item 

Nenhum ou Veículo até 1990 

De 1991 a 2000 

De 2001 a 2006 

De 2006 em diante (carro popular - 1.0) 

De 2006 em diante (outros carros) 

 

 

 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 

Divisão de Assistência e Ações Afirmativas 
 

 
Pontuação para a Finalidade ( FVP ): 

Item 

Carreto 

Passeio 

Taxi 

 

As pontuações dos indicadores variam entre 0 e 5 

 

Receitas do Grupo Familiar 

Cálculo das Receitas do Grupo Familiar ( RECP ): 

Para cada membro do grupo familiar, calcular  ndasOutrasVBMSalárioREC PPPP Re_  

 

Despesas do Grupo Familiar 

Cálculo das Despesas do Grupo Familiar ( DESPP ): 

 despesasdasvaloresPDESP  

 

 

Cálculo do Índice de Vulnerabilidade do Estudante 

 

 

1. Pontuação dos Dados do Estudante 

  21  SITOCSFCPEMEFSITMEC PPPPPPPP  

 

 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 

Divisão de Assistência e Ações Afirmativas 
 

 
2. Pontuação dos Dados da Família 

 

Cálculo da Pontuação Per Capita 

 

MínimoSaláriodoatualValor
familiargrupodomembrosdeTotal

PP

V

DESPREC

PC








 

  

 

 

  32  PCFVAFVIFFRCOCSTSITF PPPPPPPPP  

 

 

3. Pontuação do Chefe do Grupo Familiar 

 

ESCPP 3  

 

 

4. Índice do Estudante 

 

 
6

321 PPP
I
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EDITAL Nº 002/2014/UFSJ/PROAE 

PROGRAMA MORADIA ESTUDANTIL 
 
A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PROAE), no uso de suas atribuições e em cumprimento 
ao Decreto 7.234 de 19 de julho de 2010, que regulamenta o Programa Nacional de Assistência 
Estudantil (PNAES), torna público este Edital, contendo normas e prazos relativos ao Processo 
de Avaliação Socioeconômica (PASE), para o acesso à Moradia Estudantil. 
 
 
1. OBJETIVO 
 
Selecionar discentes que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica para 
preenchimento de vagas na Moradia Estudantil da UFSJ, no campus Tancredo Neves. 
 
 
2. ELEGIBILIDADE  
 
São elegíveis discentes regularmente matriculados nos cursos de graduação presencial das 
unidades educacionais da UFSJ em São João del-Rei, que tenham renda per capita familiar 
inferior a 1,5 salários mínimos. 
 
 
3. VAGAS  
  
São disponibilizados, inicialmente, oito apartamentos, com capacidade para doze discentes 
cada um, totalizando 96 vagas, distribuídas da seguinte forma:  
 

a) 48 (quarenta e oito) vagas femininas e 
b) 48 (quarenta e oito) vagas masculinas. 

 

 
4. PROCESSO SELETIVO 

 
4.1. Para se inscrever os candidatos devem preencher o Formulário Socioeconômico, disponível 
no endereço www.ufsj.edu.br/proae, menu “Moradia Estudantil”, e encaminhar cópias da 
documentação comprobatória, conforme Anexo I, ao Setor de Alimentação e Moradia Estudantil 
(SAMOR) da Pró-reitoria de Assuntos Estudantis (PROAE), situado Campus Santo Antônio– 
antigo prédio do DEPEL – sala 2.21, na Praça Frei Orlando, 170, Centro, São João del-Rei. 

 
4.2. Os discentes que se inscreveram no edital 001/2014, do Processo de Avaliação 
Socioeconômica, devem preencher o Formulário Socioeconômico previsto neste edital, mas 
estão dispensados de apresentar nova documentação comprobatória. 
 
4.3. Estando as informações prestadas no Formulário Socioeconômico em desacordo com este 
edital, ou na falta de documentação comprobatória, os candidatos podem ser convocados para 
entrevistas ou apresentação de documentação complementar, a critério do profissional avaliador. 
 
4.4. O período de inscrições, preenchimento do formulário e entrega de documentação 
comprobatória respeitará o estabelecido no Cronograma. 
 
 
 
 
 



 

 
 
5. CRONOGRAMA 
 

Etapas Período 
Inscrições: Preenchimento do Formulário on line e 
entrega de documentação comprobatória 

05/05/2014 a 18/05/2014 

Publicação do Resultado Preliminar da Avaliação 
Socioeconômica  

30/5/2014 

Período para interposição de recursos junto à Comissão 
de Recursos do PASE  

02/06/2014 a 03/06/2014 

Publicação do Resultado dos recursos interpostos  04/06/2014 
Assinatura do Termo de Compromisso 05 e 06/06/2014 
Instalação dos selecionados na Moradia Estudantil 09/06/2014 

 
 
6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 
6.1 São critérios que norteiam a avaliação socioeconômica: 
 a) Procedência escolar; 
 b) Renda per capita familiar; 
 c) Condição e distância de moradia da família e do discente; 
 d) Bens Patrimoniais; 
 e) Ocupação, situação de trabalho e escolaridade do chefe do grupo familiar. 
 
6.2. A procedência escolar da rede pública de educação básica, bem como a renda per capita de 
até um salário mínimo e meio são critérios norteadores para o estudo socioeconômico em 
caráter prioritário, relacionando-se aos demais indicadores que configuram a condição 
socioeconômica do Discente e de sua família (saúde, transporte, moradia, trabalho, escolaridade 
e patrimônio) compondo o índice de vulnerabilidade social. Cada um dos indicadores 
supracitados será desmembrado em variáveis com pontuações distintas e o somatório de pontos 
indicará o respectivo índice de vulnerabilidade social. Quanto menor o índice maior a 
vulnerabilidade identificada, em conformidade com o Anexo II deste Edital. Em caso de empate 
do índice de vulnerabilidade, será selecionado o discente cujo domicilio esteja localizado a uma 
maior distância do centro da sede do município de São João del-Rei. 
 
 
7. DA CONCESSÃO 
 
7.1 A vinculação do discente classificado no processo de seleção ao Programa de Moradia 
Estudantil será precedida da assinatura do Termo de Compromisso. 
 
7.2 O discente selecionado deverá comparecer ao SAMOR, no endereço constante no item 4, 
para assinatura do referido Termo e demais procedimentos necessários à sua inclusão no 
Programa, de acordo com os prazos estabelecidos neste edital. 
 
7.3 Será considerado desistente o discente que não comparecer ao SAMOR, nos prazos 
estabelecidos neste edital, para assinatura do Termo de Compromisso.  
 
 
8. DAS DESCLASSIFICAÇÕES 
 
Será desclassificado e automaticamente excluído do programa de Moradia Estudantil o discente 
que: 
 



 

 
 
a) Não atender as disposições contidas neste edital; 
b) Não comprovar as declarações feitas no formulário de inscrição; 
c) Perder os prazos estabelecidos pelo calendário apresentado neste edital; 
d) Fraudar ou prestar informações falsas na inscrição. Neste caso, além da desclassificação, o 
Discente sofrerá as sanções disciplinares previstas nos Regulamentos Internos da UFSJ e nos 
Código Civil e Penal Brasileiros; 
 
 
9. DOS RECURSOS 
 
9.1. Os candidatos poderão interpor recursos do resultado de sua avaliação socioeconômica de 
acordo com o prazo previsto neste edital, por meio de formulário próprio, disponível na página 
da PROAE, a ser entregue no Setor de Moradia Estudantil, localizado no Campus Santo 
Antônio – São João del-Rei. 
 
9.2. A apreciação dos recursos será realizada por uma comissão nomeada para este fim não 
cabendo recursos a outra instância. 
 
 
10. DA RENOVAÇÃO 
 
10.1 O prazo de validade da avaliação socioeconômica para permanência do discente no 
Programa Moradia Estudantil é de quatro semestres letivos.  
 
10.2 No ato da renovação da avaliação socioeconômica, o discente deverá comprovar ter 
mantido a situação de vulnerabilidade caracterizada junto ao SAMOR, caso em que será 
assegurada sua permanência no programa. 
  
 
11. DO DESLIGAMENTO DO PROGRAMA 
 
O discente será desligado do Programa Moradia Estudantil, devendo deixar a Moradia em um 
prazo máximo de 30 dias, nos seguintes casos: 
 
a) a pedido do discente, por escrito;  
b) caso seja reprovado por infrequência em qualquer unidade curricular, durante o período de 
vigência do benefício; 
c) face ao trancamento de matrícula, à desvinculação ou à perda da condição de discente de 
curso de graduação presencial oferecido nas unidades educacionais da UFSJ na cidade de São 
João del-Rei; 
d) caso tenha colado grau; 
e) caso tenha superado em dois semestres o prazo mínimo de conclusão do seu curso, de 
acordo com o respectivo Projeto Pedagógico; 
f) caso não apresente desempenho acadêmico compatível, como previsto no Regulamento Geral 
da Moradia Estudantil. 
g) em outros casos previstos no Regulamento Geral da Moradia Estudantil. 
 

 
12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
  
12.1. Discentes selecionados para Moradia Estudantil que sejam beneficiários de outro tipo 
de bolsa institucional de assistência estudantil  passarão a receber metade do valor 
da bolsa. 



 

 
12.2. Os discentes da Moradia Estudantil podem acumular bolsas de pesquisa, de extensão, 
de monitoria e outras bolsas de mérito acadêmico. 
 
12.2. Os discentes da Moradia Estudantil terão direito a auxílio alimentação. 
 
12.3. A cada semestre letivo, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis realizará o levantamento da 
situação acadêmica dos Discentes beneficiários no Programa para verificar seu desempenho 
acadêmico, com base em seu histórico escolar, sua regularidade com o plano de curso e as 
normas de permanência na UFSJ. 
 
12.4. A inscrição do candidato implica o conhecimento e aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 
 
12.5. A publicação de informações acerca do processo seletivo será realizada online na 
página da PROAE www.ufsj.edu.br/proae. 
 
12.6. O Regulamento Geral da Moradia Estudantil será definido pela Comissão de Assistência 
Estudantil. 
 
12.7. Os casos omissos serão tratados no âmbito da Comissão de Assistência Estudantil 
vinculada à Pró-Reitoria de Assuntos E studantis. 
 
12.8. Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 

São João del-Rei, 25 de abril de 2014 
 
 
 
 
 

Prof. Dimas José de Resende 

Pró-Reitor de Assuntos Estudantis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ANEXO I 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

 
(Apresentar cópia dos documentos para análise de todos os membros do grupo familiar – 

pessoas que vivem na mesma casa. As cópias não precisam ser autenticadas) 

 
1. Documentos de identificação pessoal e familiar de todos os membros da família: 
a) Documento de Identidade (Carteira de Identidade, Carteira de Motorista ou Certidão de 
nascimento para menores de 18 anos.) de todos os membros que fazem parte do grupo 
familiar; 
b) CPF de todos os membros que fazem parte do grupo familiar, maiores de 18 anos; 
c) CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) - cópia das páginas de identificação do 
trabalhador, último contrato de trabalho e página seguinte em branco de todos os membros 
que fazem parte do grupo familiar, maiores de 18 anos; 
e) Certidão de óbito do pai ou mãe se for o caso. 

 
1.1. Em caso de separação e/ou divórcio dos pais ou Discente: 

a) Certidão de casamento com averbação de divórcio (dos pais ou do Discente, conforme o 
caso); 
b) Declaração informando se recebe (ou não) pensão alimentícia, com assinatura 
reconhecida em cartório, acompanhada do comprovante de pagamento se for o caso. 

 
2. Histórico da vida escolar do Discente e familiares: 
a) Certificado de conclusão dos Ensinos Fundamental e Médio do Discente; 

b) Declaração emitida por Instituição de Ensino Privado informando a condição de bolsista 
parcial ou integral se for o caso; 
c) Certificado de Conclusão de curso ou Diploma de Graduação se for o caso; 
d) Comprovação da condição de bolsista em curso de graduação se for o caso; 
e) Comprovante de escolaridade dos pais/ responsáveis; 

f) Comprovante de matrícula escolar para os irmãos maiores de 18 anos. 

 
3. Moradia fixa da família: 
 
3.1. Imóvel financiado 
a) Certidão de bens fornecida pelo Cartório de Registro de Imóveis do município da família 
do Discente, declarando a existência ou não de imóveis em nome dos responsáveis (pai 
e mãe). No caso de municípios com mais de um Cartório de Registro de Imóveis, a 
certidão deverá ser solicitada naquele mais próximo da residência da família do Discente. 
b) recibo de pagamento das três últimas prestações do imóvel financiado; 
 
3.2. Imóvel alugado: 

a) Certidão de bens fornecida pelo Cartório de Registro de Imóveis do município da família 
do Discente, declarando a existência ou não de imóveis em nome dos responsáveis (pai 
e mãe). No caso de municípios com mais de um Cartório de Registro de Imóveis, a 
certidão deverá ser solicitada naquele mais próximo da residência da família do Discente. 
b) contrato de aluguel; 

c) três últimos recibos de pagamento do aluguel; 

 

3.3. Imóvel cedido: 

a) Certidão de bens fornecida pelo Cartório de Registro de Imóveis do município da família do 
Discente, declarando a existência ou não de imóveis em nome dos responsáveis (pai e mãe). 



 

No caso de municípios com mais de um Cartório de Registro de Imóveis, a certidão deverá  ser 
solicitada  

 

 

naquele mais próximo da residência da família do discente. 
b) Declaração do proprietário do imóvel informando que cede o imóvel, com assinatura 

reconhecida em cartório; 
 

3.4. Imóvel próprio: 

a) Certidão de bens fornecida pelo Cartório de Registro de Imóveis do município da família do 
Discente, declarando a existência ou não de imóveis em nome dos responsáveis (pai e mãe). 
No caso de municípios com mais de um Cartório de Registro de Imóveis, a certidão deverá ser 
solicitada naquele mais próximo da residência da família do Discente. 
b) Recibo de IPTU (página do carnê em que constem informações sobre o imóvel, tais como: 

proprietário, área construída). Não precisa estar pago. 
 
4. Veículo: 
Certidão de propriedade de veículos fornecida pelo DETRAN do Estado de residência da 
família do Discente, declarando ou não a existência de veículos em nome de todos os 
membros da família maiores de 18 anos. No Estado de Minas Gerais este documento 
poderá obtido no endereço eletrônico www.detrannet.mg.gov.br – veículos + certidão 
negativa de propriedade de veículo. Nos outros estados o DETRAN deverá ser consultado 
em seu endereço eletrônico ou pessoalmente. 
 
5. Em caso de familiar com doença grave, conforme art. 151 da Lei 8.213/91,e uso 
contínuo de medicamentos (aceitaremos apenas as doenças elencadas na respectiva 
Lei): 
a) Laudo médico com CID (Código Internacional de Doenças), quando se tratar de doença 
grave ou degenerativa. 
b) Comprovante de despesa com saúde (Nota Fiscal). 

 
6. Participação da família em Programas Sociais: 
a) Cópia do cartão do Programa Social em questão (Bolsa Família, Renda Cidadã, Agente 
Jovem, Renda Mínima, Benefício de Prestação Continuada, dentre outros); 
b) Extrato atualizado de recebimento do benefício; 

 
7. Comprovantes de despesas familiares (não serão descontados valores com 
empréstimos, financiamentos, gastos com alimentação e outros não listados): 
a) Contas de consumo: água, energia elétrica, telefone (incluindo celular); 

b) Comprovantes de despesas com educação (irmão, filhos, pais, cônjuge). No caso de escola 
pública apresentar comprovante de matrícula; se privada, o recibo de pagamento; 
c) Comprovante de pagamento de aluguel ou financiamento; 

d) Notas fiscais de gastos com medicação de uso contínuo, conforme item 5. 

 

8. Comprovação da Renda Familiar: 
(Apresentar de todos os membros que residem com a família) 
8.1. Trabalhador assalariado, com contrato regido pela CLT: 

a) CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) - cópia das páginas de identificação do 
trabalhador, último contrato de trabalho e página seguinte em branco; 
b) Contracheque dos últimos três meses; 

c) Última declaração de Imposto de Renda completa. 
 
 

http://www.detrannet.mg.gov.br/


 

 
 
8.2. Aposentado ou pensionista: 

a) Extrato de Benefício da Previdência Social atualizado, disponível no site do Ministério 
da Previdência Social (http://www.previdenciasocial.gov.br) ou do Regime Estatutário, caso 
seja servidor público; 
b) Última declaração de Imposto de Renda completa. 
c) CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) - cópia das páginas de identificação do 
trabalhador, último contrato de trabalho e página seguinte em branco; 
d) Declaração informando sua atual situação de trabalho (se ainda trabalha, ou se não exerce 
atividade remunerada) com a assinatura reconhecida em cartório. Dispensada a 
apresentação em caso de aposentadoria por invalidez ou por idade. 

 
8.3. Servidor Público Estatutário: 
a) CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) - cópia das páginas de identificação do 
trabalhador, último contrato de trabalho e página seguinte em branco; 
b) Contracheque dos últimos três meses; 
c) Última declaração de Imposto de Renda completa. 

 
8.4. Profissional Autônomo ou Profissional Liberal: 
a) Guia de recolhimento do INSS dos últimos três meses; 

b) Última Declaração de Imposto de Renda completa; 
c) Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos – DECORE, dos últimos 
três meses, feita por contador ou técnico contábil inscrito no CRC. Se tiver cargos de 
direção, apresentar Pró- Labore. A apresentação do Imposto de Renda substitui os 
documentos deste item; 
d) No caso de comerciantes e industriais, cópia completa de Declaração de Imposto de 

Renda de Pessoa Jurídica ou do Simples, mostrando movimentação financeira mês a mês da 
empresa no último ano, mais documentos listados nos itens anteriores; 

 
8.5 Desempregados: 
a) CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) - cópia das páginas de identificação do 
trabalhador, último contrato de trabalho e página seguinte em branco; 
b) Declaração informando que não exerce atividade remunerada, com assinatura reconhecida 
em cartório. 
c) Última declaração de Imposto de Renda completa se for o caso; 

d) Rescisão contratual e respectivas parcelas do seguro desemprego. 
 
8.6. Trabalhador Informal: 

a) CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) - cópia das páginas de identificação do 
trabalhador, último contrato de trabalho e página seguinte em branco. 
b) Declaração informando o tipo de atividade que exerce: local, renda média mensal, com 
assinatura reconhecida em cartório; 
c) Última declaração de Imposto de Renda completa se for o caso; 

 
8.7. Proprietário Rural: 
a) Cópia da Declaração de Produtor Rural e do recolhimento do Imposto Territorial Rural – 
ITR; 

b) Cópia completa da Declaração de Renda de Atividades Rurais; 
c) Última declaração de Imposto de Renda completa. 

d) Copias das notas de venda dos produtos (leite, café, etc.) do ano anterior. 

 

 

http://www.previdenciasocial.gov.br/


 

 
 
8.8. Comprovação da Renda Agregada: 

a) Declaração do doador com firma reconhecida em cartório, informando o valor da doação ou 
recibo de depósitos regulares efetuados na conta corrente do Discente ou membro do grupo 
familiar. 
b) Declaração ou contrato que comprove o recebimento de renda proveniente de aluguel ou 
arrendamento. 
 



 

 

 

 
ANEXO II 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

Identificação do Discente 

 

Pontuação para o Estado Civil ( PEC ): 

 
Item 

Casado(a), com companheira(o) com filho 

Casado(a), com companheira(o) sem filho 

Solteiro(a) com filho 

Solteiro(a) sem filho 

Viúvo(a), divorciado(a), separado(a) com filho 

Viúvo(a), divorciado(a), separado(a) sem filho 

 
 
Pontuação para a Situação de Moradia ( PSITM  ): 
 
 

Item 

Mora com família 

Mora com parentes 

Mora de favor com outras pessoas 

Mora em república, pensão, similares 

Mora sozinho 

 
As pontuações dos indicadores variam entre 0 e 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Histórico Escolar e Situação do Discente 

 
Pontuação para o Ensino Fundamental ( PEF  ):  

 

 
 
Pontuação para o Ensino Médio ( PEM  ):  

 

 
 
Pontuação para o Outro Curso Superior ( POCS): 

 

 

 

 

As pontuações dos indicadores variam entre 0 e 15 

 
 
 
 



 

 

Situação Econômica do Discente 

 

Pontuação para a Situação Econômica ( PSIT ): 

 
Item 

Aposentado(a), afastado(a), pensionista 

Desempregado(a) 

Empregado(a) 

Faz biscates/estágios 

Nunca trabalhou 

 
As pontuações dos indicadores variam entre 0 e 5 

 
 

 
Situação do Grupo Familiar 

 

Pontuação para a Situação dos Pais (PSP ): 

 
Item 

Casados 

Mãe falecida 

Pai falecido 

Pais falecidos 

Separados 

 
 
Discente Independente (casado(a) / amasiado(a),  separado(a), viúvo(a) 

 
Pontuação para a Situação do Discente ( PSA ): 

 
Item 

Casado(a) 

Separado(a) 

Viúvo(a) 

 
 
 
 
 
 



 

 
Observação Importante 
 
 
Pontuação para a Situação Familiar ( PSITF ): 

 
Se o aluno informar sua situação →   PSITF  = PSA

 
 

Se o aluno não informar sua situação →  PSITF  =  PSP

PSITF  =  PSP
 
 

Informações sobre o chefe do grupo familiar (aquele que aufere maior rendimento): 
 

Pontuação para a Situação de Trabalho ( PST  ): 

 
Item 

Aposentado(a), afastado(a), pensionista 

Desempregado 

Fazendo biscates 

Prendas domésticas 

Trabalhando 

 
 

Pontuação para a Escolaridade ( PESC ): 

 
Item 

Analfafeto(a) - Ensino Fundamental Incompleto (1ª a 4ª série) 

Ensino Fundamental Completo (1ª a 4ª série) - Ensino Fundamental Incompleto (5ª a 8ª 
série) 
Ensino Fundamental Completo (5ª a 8ª série) - Ensino Médio Incompleto (2º grau) 

Ensino Médio Completo (2º grau) - Ensino Superior Incompleto 

Ensino Superior Completo 



 

 
  

 
 

Pontuação para a Ocupação ( POC ): 

 
Item 

Advogado 

Alto cargo de chefia ou gerência em grandes organizações 

Alto posto administrativo no serviço público 

Alto posto militar como general 

Arquiteto 

Arrumadeira 

Auxiliar administrativo 

Auxiliar de escritório 

Balconista 

Bancário 

Banqueiro 

Biscateiro 

Caixeiro de armazém 

 
As pontuações dos indicadores variam entre 0 e 10 

 
 
 
 

Residência e bens imóveis: 

 
Pontuação para A família reside em casa ( PFRC  ): 

 
Item 

Alugada 

Cedida por terceiros/familiares 

De herdeiros 

Própria e paga 

Própria em pagamento 

 
 
 
 
 
 



 

 

  
 

Pontuação para Outros imóveis pertencentes à família ( PIF  ): 

 
Item 

Casa/Apartamento 

Barracão 

Lote 

Loja 

Chácara 

Sítio 

Fazenda 

 
 

PIF = (PCasa/Apartamento + PBarracão + PLote + PLoja + PChácara + PSítio + PFazenda) 
 
  
 
 
As pontuações dos indicadores variam entre 0 e 5 

 
 
 
 

Veículos do Grupo Familiar 
 

 
Pontuação para o Ano de Fabricação ( PAFV ): 

 
Item 

Nenhum ou Veículo até 1990 

De 1991 a 2000 

De 2001 a 2006 

De 2006 em diante (carro popular - 1.0) 

De 2006 em diante (outros carros) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Pontuação para a Finalidade ( PFV  ): 

 
Item 

Carreto 

Passeio 

Taxi 

 
 
As pontuações dos indicadores variam entre 0 e 5 

 
 

 
Receitas do Grupo Familiar 
 
Cálculo das Receitas do Grupo Familiar (PREC): 

 

Para cada membro do grupo familiar, calcular PREC  = (PSalário + PVBM    + POutras_Rendas )  

 

 

 
 

Despesas do Grupo Familiar 

 
Cálculo das Despesas do Grupo Familiar ( PDESP ): 

 

PDESP  =∑  valores das despesas 
 
 
 
 

Cálculo do Índice de Vulnerabilidade do Discente 
 
 
 

1. Pontuação dos Dados do Discente 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

2. Pontuação dos Dados da Família 
 
 
 

Cálculo da Pontuação Per Capita 
 

    

  

 

 

 

 

 

 
3. Pontuação do Chefe do Grupo Familiar 

 
 

P3   =  PESC 
 
 

 
 
4. Índice de Vulnerabilidade do Discente 
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6.5.4.5 – EDITAL Nº 003/2014/UFSJ/PROAE 

Processo de Avaliação Socioeconômica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS

EDITAL Nº 003/2014/UFSJ/PROAE

PROCESSO DE AVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA

A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis - PROAE, no uso de suas atribuições e em cumprimento
ao Decreto 7.234 de 19 de julho de 2.010, que regulamenta o Programa Nacional de Assistência
Estudantil - PNAES, e a Resolução 033 do Conselho Universitário, de 22 de setembro de 2014,
que institui a política e estabelece os programas de assistência estudantil no âmbito da UFSJ,
torna público o Edital PROAE Nº 003, de 24 de setembro de 2014, contendo normas e prazos
relativos ao Processo de Avaliação Socioeconômica, referente ao segundo semestre letivo de
2014, para Auxílio de Promoção Socioeconômica e para a Moradia Estudantil.

1. Disposições Gerais

1.1 O Auxílio de Promoção Socioacadêmica, com as componentes Permanência, Alimentação,
Transporte e Moradia, possui natureza social e pedagógica e tem por finalidade conceder ao
discente suporte financeiro para sua permanência no curso de graduação.

1.2 O valor máximo do Auxílio de Promoção Socioacadêmica é de R$ 600,00 assim composto:

1.2.1 Componente  Permanência,  41%  do  valor  do  Auxílio,  destinado  a  subsidiar  a
permanência do discente em situação de vulnerabilidade socioeconômica;

1.2.2 Componente  Moradia,  25% do  valor  do  Auxílio,  destinado  a  subsidiar  parte  dos
gastos com moradia;

1.2.3 Componente Alimentação, 24% do valor do Auxílio, destinado a auxiliar a nutrição
básica dos discentes beneficiados pelo programa durante o período letivo;

1.2.4 Componente Transporte,  10% do valor  do Auxílio,  destinado a subsidiar  parte do
deslocamento dos discentes aos seus locais de estudo.

2. Processo Seletivo

2.1  Os  discentes  concorrentes  ao  Programa  de  Assistência  Estudantil  da  UFSJ  serão
classificados, por meio de Processo de Avaliação Socioeconômica, nos seguintes perfis e com o
respectivo percentual para o recebimento dos auxílios regulamentados neste edital:



 

Perfil
Índice de vulnerabilidade

socioeconômica (IVS)
Percentual do valor do Auxílio de

Promoção Socioacadêmica

I 0,00 ≤ IVS ≤ 2,00 100%

II 2,00 < IVS ≤ 3,00 92%

III 3,00 < IVS ≤ 4,00 84%

IV 4,00 < IVS ≤ 5,00 76%

V 5,00 < IVS ≤ 6,00 68%

VI 6,00 < IVS ≤ 7,00 60%

VII 7,00 < IVS ≤ 8,00 52%

VIII 8,00 < IVS ≤ 9,00 44%

IX 9,00 < IVS ≤ 10,00 36%

X 10,00 < IVS ≤ 11,00 28%

XI 11,00 < IVS ≤ 12,00 20%

XII 12,00 < IVS ≤ 15,00 15%

2.2. O Índice de vulnerabilidade socioeconômica do discente será determinado pela equipe de
assistentes sociais da PROAE, considerando a documentação apresentada. Quanto menor o
índice, maior a situação de vulnerabilidade socioeconômica.

2.3 Para esclarecimento de dúvidas, a critério da equipe técnica da PROAE, ou por solicitação
do  discente,  este  poderá  ser  chamando  para  entrevistas  durante  o  período  da  avaliação
socioeconômica ou durante a vigência do auxílio. 

2.4 As condições para elegibilidade a cada uma das componentes do Auxílio  de Promoção
Socioacadêmica são as previstas na resolução 033/2014 do CONSU.

2.5 A componente Permanência do Auxílio de Promoção Socioacadêmica não é cumulativa com
qualquer  outra bolsa acadêmica.  Ao discente cabe informar a PROAE de sua condição,  em
prazo suficiente para viabilizar a interrupção do pagamento, sendo punível com suspensão do
programa e ressarcimento das despesas efetuadas o discente que infringir esta regra.

3. Recursos Orçamentários

3.1 Serão disponibilizados mensalmente para o atendimento dos novos discentes selecionados
o valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais), sendo os classificados neste edital convocados em
conformidade com a ordem de classificação. 

3.2 A PROAE poderá aumentar o aporte de recursos destinados ao programa, considerando a
demanda e a disponibilidade orçamentária para o ano de 2015. 

3.3 Eventuais novas chamadas serão restritas ao segundo semestre de 2014. 

3.4 A inscrição no Processo de Avaliação Socioeconômica e a classificação como discente em
situação  de  vulnerabilidade  socioeconômica  não  garantem,  automaticamente,  o  acesso  ao
auxílio de promoção socioacadêmica, uma vez que os discentes serão atendidos obedecendo-
se a ordem de classificação no processo de avaliação,  em conformidade com o orçamento
previsto.



 

4. Moradia Estudantil.

4.1 A fim de dar oportunidade ao discente para optar pela Moradia Estudantil, em função dos
benefícios a que venha receber neste edital, os discentes dos cursos presenciais oferecidos na
cidade  de  São  João  del-Rei  e  qualificados  para  a  componente  moradia  deverão,  no prazo
máximo  de  dois  úteis  após  a  publicação  do  resultado  oficial  dos  auxílios,  manifestar  seu
interesse em residir na Moradia Estudantil, preenchendo formulário próprio disponível na Pró-
Reitoria de Assuntos Estudantis.

4.2 Serão disponibilizadas 17 novas vagas para discentes do sexo masculino e 13 vagas para
discentes do sexo feminino.

4.3 A seleção seguirá a ordem determinada neste edital.  O discente inscrito para as novas
vagas da moradia estudantil não necessita apresentar outra documentação, que não a prevista
neste edital.

5. Requisitos

5.1  Poderão  candidatar-se  a  este  Processo  de  Avaliação  Socioeconômica  discentes
regularmente  matriculados  em  cursos  de  graduação  oferecidos  na  modalidade  educação
presencial da Universidade Federal de São João del-Rei.

5.2 Não há restrição à candidatura de discentes em atividade de estágio que exerçam atividade
remunerada  ou  que  sejam  beneficiados  por  outro  tipo  de  bolsa.  O  desempenho  dessas
atividades não é, porém, compatível com o recebimento da Componente Permanência. 

5.3  Para  se  inscrever  os  candidatos  deverão  preencher  o  Formulário  Socioeconômico,
disponível  no  endereço  http://www.ufsj.edu.br/assistenciaestudantil,  e  encaminhar  cópias  da
documentação comprobatória, conforme anexo a este edital, ao Setor de Assistência Estudantil
da unidade educacional na qual o discente cursa sua graduação. 

5.3.1 São João del-Rei:  Campus Santo Antônio, sala 2.21 da Pró-Reitoria de Assuntos
Estudantis
5.3.2 Campus Alto Paraopeba, Setor de Assistência Estudantil
5.3.3 Campus Centro-Oeste Dona Lindu, sala 101, bloco A
5.3.4 Campus Sete Lagoas, Setor de Apoio Administrativo, Acadêmico e Estudantil

6. Cronograma

6.1 O cronograma é o estabelecido no quadro abaixo. 

Etapas Período

Inscrições: Preenchimento do Formulário on line. 26 de setembro a 01 de outubro de 2014

Entrega de documentação comprobatória 26 de setembro a 06 de outubro de 2014

Resultado Preliminar da Avaliação Socioeconômica 21 de outubro de 2014

http://www.ufsj.edu.br/assistenciaestudantil


 

Período para interposição de recursos 22 e 23 de outubro de 2014

Resultado Final da Avaliação Socioeconômica 27 de outubro de 2014

Opção pela Moradia Estudantil* 28 e 29 de outubro de 2014

Resultado preliminar da Moradia Estudantil* 30 de outubro de 2014

Prazo para interposição de recurso da Moradia 
Estudantil*

03 de novembro de 2014

Resultado Final da Moradia Estudantil* 04 de novembro de 2014

Assinatura do Termo de Responsabilidade 05 a 07 de novembro de 2014

*Somente para os discentes das unidades educacionais de São João del-Rei

6.2 Os recursos serão feitos por meio de formulário próprio, disponível na página da PROAE e
entregues no mesmo local definido para a entrega da documentação.

6.3 A apreciação dos recursos será realizada por uma comissão, nomeada pelo Pró-Reitor de
Assuntos Estudantis para este fim.

7. Critérios de Avaliação

7.1  Os  seguintes  parâmetros  serão  utilizados  para  estabelecer  os  critérios  da  avaliação
socioeconômica:

a) Renda per capita do grupo familiar; 
b) Bens imóveis da família; 
c) Status ocupacional dos responsáveis pelo discente; 
d) Situação de moradia do discente e da família; 
e) Composição familiar; 
f) Antecedentes escolares do ensino fundamental e médio do discente; 
g) Impacto de doenças graves na organização familiar; 
h) Situação de trabalho do discente; 
i) Posse de veículos da família; 
j) Condições de transporte do discente em relação à unidade educacional onde é

sediado seu curso.

7.2 Será considerado como discente em situação de vulnerabilidade socioeconômica aquele que
obtenha índice de até 15,00 no escore total, após a análise de todos os critérios e etapas do
processo de avaliação socioeconômica.

7.3 O resultado do Processo de Avaliação Socioeconômica será o padrão para a inserção do
discente nos perfis de I a XII e para as respectivas concessões de auxílios.

7.4 O resultado, constando o nome do discente e de seu perfil socioeconômico, será divulgado
na página eletrônica da PROAE. 

7.5  Em  conformidade  com  a  Política  Nacional  de  Assistência  Estudantil,  será  atendido
prioritariamente o discente oriundo da rede pública de educação básica e/ou com renda familiar
per capita de até um salário mínimo e meio, sem prejuízo dos demais requisitos fixados por
critérios socioeconômicos da UFSJ.



 

8. Desclassificações

8.1  Será  desclassificado  e  automaticamente  excluído  do  acesso  à  Assistência  Estudantil  o
candidato que:

a) Não atender as disposições contidas neste edital;
b) Não comprovar as declarações feitas no formulário de inscrição;
c) Perder os prazos estabelecidos pelo calendário apresentado neste edital;
d) Fraudar ou prestar informações falsas na inscrição. Neste caso, além da desclassificação, o
discente sofrerá as sanções disciplinares previstas nos Regulamentos Internos da UFSJ e nos
Código Civil e Penal Brasileiros;
e)  Deixar  de  comparecer  a  chamada  quando  classificado  para  as  Ações  de  Assistência
Estudantil, sendo, então, reclassificado para o final da lista de classificação;
f)  Incorrer  em  indisciplina  ou  falta  grave,  conforme  disposto  no  Regimento  Geral  da
Universidade.

9. Suspensão dos Benefícios

9.1 Os auxílios dos Programas de Assistência Estudantil serão suspensos quando o discente:

a) Efetuar trancamento total do período;
b) Não renovar a matrícula;
c) Afastar-se por condições especiais com autorização dos órgãos colegiados da

UFSJ, exceto para regime especial de estudo previsto na legislação e normas vigentes;
d) Não atender às convocações da PROAE, sem justificativa;
e) Não atender a atualização de dados solicitada pela PROAE.
f) Ultrapassar o prazo padrão de integralização do curso.
g) For detectado na reavaliação omissão de informações por parte do discente.

9.2 Caso o discente, na vigência do benefício, venha a receber outro tipo de bolsa, inclusive
estágio remunerado, não receberá o auxílio permanência, mas continuará recebendo os demais
auxílios. É obrigação do discente comunicar à PROAE o recebimento de novas bolsas.

10.  Disposições Finais

10.1  A  inscrição  do  candidato  implica  o  conhecimento  e  a  tácita  aceitação  das  normas  e
condições estabelecidas neste edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.

10.2 A publicação de informações acerca do processo seletivo será realizada on line na página
da PROAE http://www.proae.ufsj.edu.br.

10.3 Os auxílios terão vigência improrrogável de 24 meses e serão pagos por meio de depósito
bancário em conta corrente, em nome do discente selecionado, sendo vedada conta poupança.

10.4 Estando em desacordo com o presente Edital  as informações prestadas no Formulário
Socioeconômico  ou  faltando  documentação,  os  candidatos  poderão  ser  convocados  para
entrevistas ou para entregar documentação complementar.  Poderá ainda ser realizada visita

http://www.proae.ufsj.edu.br/


 

domiciliar, a critério do profissional avaliador. O não atendimento à convocação ou à solicitação
realizada implica no cancelamento do processo de avaliação

10.5 Os casos omissos, especiais ou de urgência serão deliberados no âmbito da PROAE.

10.6 Este edital entrará em vigor na data de sua publicação.

São João del-Rei, 25 de setembro de 2014

Prof. Dimas José de Resende
Pró-Reitor de Assuntos Estudantis



 

ANEXO

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Apresentar  cópia  dos  documentos  para  análise  de  todos  os  membros  do  grupo  familiar  –
pessoas que vivem na mesma casa. As cópias não precisam ser autenticadas.

1. Documentos de identificação pessoal e familiar de todos os membros da família:

a)  Documento  de  Identidade  (Carteira  de  Identidade,  Carteira  de  Motorista  ou  Certidão  de
nascimento para menores de 18 anos) de todos os membros que fazem parte do grupo familiar;

b) CPF de todos os membros que fazem parte do grupo familiar, maiores de 18 anos;

c) CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social)  - cópia das páginas de identificação do
trabalhador, último contrato de trabalho e página seguinte em branco, de todos os membros que
fazem parte do grupo familiar, maiores de 18 anos;

d) Certidão de óbito do pai ou mãe se for o caso.

1.1. Em caso de separação e/ou divórcio dos pais ou discente:

a) Certidão de casamento com averbação de divórcio (dos pais ou do discente, conforme o 
caso);

b) Declaração informando se recebe (ou não) pensão alimentícia, com assinatura reconhecida 
em cartório, acompanhada do comprovante de pagamento se for o caso.

2. Histórico da vida escolar do discente e familiares:

a) Certificado de conclusão dos Ensinos Fundamental e Médio do discente;

b) Declaração emitida por Instituição de Ensino Privado informando a condição de bolsista 

parcial ou integral se for o caso;

c) Certificado de Conclusão de curso ou Diploma de Graduação se for o caso;

d) Comprovação da condição de bolsista em curso de graduação se for o caso;

e) Comprovante de escolaridade dos pais/ responsáveis;

f) Comprovante de matrícula escolar para os irmãos maiores de 18 anos.

3. Moradia fixa da família:

3.1. Imóvel financiado

a) Certidão de bens fornecida pelo Cartório de Registro de Imóveis do município da família do
discente, declarando a existência ou não de imóveis em nome dos responsáveis (pai e mãe). No



 

caso de municípios com mais de um Cartório de Registro de Imóveis, a certidão deverá ser
solicitada naquele mais próximo da residência da família do discente.

b) recibo de pagamento das três últimas prestações do imóvel financiado;

3.2. Imóvel alugado:

a) Certidão de bens fornecida pelo Cartório de Registro de Imóveis do município da família do
discente, declarando a existência ou não de imóveis em nome dos responsáveis (pai e mãe). No
caso de municípios com mais de um Cartório de Registro de Imóveis, a certidão deverá ser
solicitada naquele mais próximo da residência da família do discente.

b) contrato de aluguel;

c) três últimos recibos de pagamento do aluguel;

3.3. Imóvel cedido:

a) Certidão de bens fornecida pelo Cartório de Registro de Imóveis do município da família do
discente, declarando a existência ou não de imóveis em nome dos responsáveis (pai e mãe).

No caso de municípios com mais de um Cartório de Registro de Imóveis, a certidão deverá ser
solicitada naquele mais próximo da residência da família do discente.

b)  Declaração  do  proprietário  do  imóvel  informando  que  cede  o  imóvel,  com  assinatura
reconhecida em cartório;

3.4. Imóvel próprio:

a) Certidão de bens fornecida pelo Cartório de Registro de Imóveis do município da família do
discente, declarando a existência ou não de imóveis em nome dos responsáveis (pai e mãe).

No caso de municípios com mais de um Cartório de Registro de Imóveis, a certidão deverá ser
solicitada naquele mais próximo da residência da família do discente.

b) Recibo de IPTU (página do carnê em que constem informações sobre o imóvel, tais como:
Proprietário, área construída). Não precisa estar pago.

4. Veículo:

Certidão de propriedade de veículos fornecida pelo DETRAN do Estado de residência da família
do discente, declarando ou não a existência de veículos em nome de todos os membros da
família  maiores de 18 anos.  No Estado de Minas Gerais  este documento poderá obtido no
endereço eletrônico www.detrannet.mg.gov.br – veículos e certidão negativa de propriedade de
veículo. Nos outros Estados o DETRAN deverá ser consultado em seu endereço eletrônico ou
pessoalmente.  O  preenchimento  referente  ao  valor  da  moto  no  formulário  socioeconômico
deverá levar em conta a tabela FIPE da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas obtida no
endereço eletrônico: WWW.fipe.org.br na data da inscrição do candidato.

http://WWW.fipe.org.br/
http://www.detrannet.mg.gov.br/


 

5. Em caso de familiar com doença grave, conforme art. 151 da Lei 8.213/91, e uso contínuo de
medicamentos (serão consideradas apenas as doenças elencadas na respectiva Lei):

a) Laudo médico com CID (Código Internacional de Doenças), quando se tratar de doença grave
ou degenerativa.

b) Comprovante de despesa com saúde (Nota Fiscal).

6. Participação da família em Programas Sociais:

a)  Cópia  do cartão do Programa Social  em questão (Bolsa Família,  Renda Cidadã,  Agente
Jovem, Renda Mínima, Benefício de Prestação Continuada, dentre outros);

b) Extrato atualizado de recebimento do benefício;

7.  Comprovantes de despesas familiares (não serão descontados valores com empréstimos,
financiamentos, gastos com alimentação e outros não listados):

a) Contas de consumo: água, energia elétrica, telefone (incluindo celular);

b) Comprovantes de despesas com educação (irmão, filhos, pais, cônjuge). No caso de escola
pública apresentar comprovante de matrícula; se privada, o recibo de pagamento;

c) Comprovante de pagamento de aluguel ou financiamento;

d) Notas fiscais de gastos com medicação de uso contínuo, conforme item 5.

8. Comprovação da Renda Familiar:

(Apresentar de todos os membros que residem com a família)

8.1. Trabalhador assalariado, com contrato regido pela CLT:

a) CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) - cópia das páginas de identificação do
trabalhador, último contrato de trabalho e página seguinte em branco;

b) Contracheque dos últimos três meses;

c) Última declaração de Imposto de Renda completa.

8.2. Aposentado ou pensionista:

a)  Extrato de Benefício da Previdência Social  atualizado,  disponível no site do Ministério  da
Previdência  Social  (http://www.previdenciasocial.gov.br)  ou do Regime Estatutário,  caso seja
servidor público;

b) Última declaração de Imposto de Renda completa.

http://www.previdenciasocial.gov.br/


 

c) CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social)  - cópia das páginas de identificação do
trabalhador, último contrato de trabalho e página seguinte em branco;

d) Declaração informando sua atual situação de trabalho (se ainda trabalha, ou se não exerce
atividade remunerada) com a assinatura reconhecida em cartório, dispensada a apresentação
em caso de aposentadoria por invalidez ou por idade.

8.3. Servidor Público Estatutário:

a) CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) - cópia das páginas de identificação do
trabalhador, último contrato de trabalho e página seguinte em branco;

b) Contracheque dos últimos três meses;

c) Última declaração de Imposto de Renda completa.

8.4. Profissional Autônomo ou Profissional Liberal:

a) Guia de recolhimento do INSS dos últimos três meses;

b) Última Declaração de Imposto de Renda completa;

c) Declaração comprobatória de percepção de rendimentos – DECORE, dos últimos três meses,
feita por contador ou técnico contábil inscrito no CRC. Se tiver cargos de direção, apresentar
Pró- Labore. A apresentação do Imposto de Renda substitui os documentos deste item;

d) No caso de comerciantes e industriais, cópia completa de Declaração de Imposto de Renda
de Pessoa Jurídica ou do Simples, mostrando movimentação financeira mês a mês da empresa
no último ano, mais documentos listados nos itens anteriores;

8.5 Desempregados:

a) CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) - cópia das páginas de identificação do
trabalhador, último contrato de trabalho e página seguinte em branco;

b) Declaração informando que não exerce atividade remunerada, com assinatura reconhecida
em cartório.

c) Última declaração de Imposto de Renda completa se for o caso;

d) Rescisão contratual e respectivas parcelas do seguro desemprego.

8.6. Trabalhador Informal:

a) CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) - cópia das páginas de identificação do
trabalhador, último contrato de trabalho e página seguinte em branco.



 

b)  Declaração  informando o  tipo  de  atividade  que  exerce:  local,  renda  média  mensal,  com
assinatura reconhecida em cartório;

c) Última declaração de Imposto de Renda completa se for o caso;

8.7. Proprietário Rural:

a) Cópia da Declaração de Produtor Rural e do recolhimento do Imposto Territorial Rural – ITR;

b) Cópia completa da Declaração de Renda de Atividades Rurais;

c) Última declaração de Imposto de Renda completa.

d) Copias das notas de venda dos produtos (leite, café, etc.) do ano anterior.

8.8. Comprovação da Renda Agregada:

a) Declaração do doador com firma reconhecida em cartório, informando o valor da doação ou
recibo de depósitos regulares efetuados na conta corrente do discente ou membro do grupo
familiar.

b) Declaração ou contrato que comprove o recebimento de renda proveniente de aluguel ou
arrendamento.
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6.5.4.6 – EDITAL Nº 001/2015/UFSJ/PROAE 

Processo de Avaliação Socioeconômica 

 

 



 

 
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 

 
 

 

EDITAL Nº 001/2015/UFSJ/PROAE PROCESSO 

DE AVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

 

A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis - PROAE, no uso de suas atribuições e em cumprimento 

ao Decreto 7.234 de 19 de julho de 2.010, que regulamenta o Programa Nacional de Assistência 

Estudantil - PNAES, e a Resolução 033 do Conselho Universitário, de 22 de setembro de 2014, 

que institui a política e estabelece os programas de assistência estudantil no âmbito da UFSJ, 

torna público o Edital PROAE Nº 001, de 28 de janeiro de 2015, contendo normas e prazos 

relativos ao Processo de Avaliação Socioeconômica, referente ao primeiro semestre letivo de 

2015, para Auxílio de Promoção Socioeconômica e para a Moradia Estudantil. 
 
 

1. Disposições Gerais 
 

1.1 O Auxílio de Promoção Socioacadêmica, com os componentes: Permanência, Alimentação, 
Transporte e Moradia, possuem natureza social e pedagógica e tem por finalidade conceder ao 
discente suporte financeiro para auxiliar sua permanência no curso de primeira graduação 
presencial. 

 
1.2 O valor máximo do Auxílio de Promoção Socioacadêmica é de R$ 600,00 (seiscentos 
reais) assim composto: 

 
1.2.1 Componente Permanência, 41% do valor do Auxílio, destinado a subsidiar a 

permanência do discente em situação de vulnerabilidade socioeconômica; 
1.2.2  Componente Moradia, 25% do valor do Auxílio, destinado a subsidiar parte dos gastos 

com moradia; 
1.2.3 Componente Alimentação, 24% do valor do Auxílio, destinado a auxiliar a nutrição 

básica dos discentes beneficiados pelo programa durante o período letivo; 
1.2.4 Componente Transporte, 10% do valor do Auxílio, destinado a subsidiar parte do 

deslocamento dos discentes aos seus locais de estudo. 

 

1.3 Os auxílios são pagos apenas em conta-corrente pessoal do estudante. O estudante que não 
possuir conta-corrente deve providenciar a abertura. Em nenhuma hipótese os auxílios serão 
pagos em contas de terceiros ou ordem bancária. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.  Processo Seletivo 
 

2.1 Os discentes concorrentes ao Programa de Assistência Estudantil da UFSJ serão 
classificados, por meio de Processo de Avaliação Socioeconômica, nos seguintes perfis e com o 
respectivo percentual para o recebimento dos auxílios regulamentados neste edital: 

 

Perfil Índice de Vulnerabilidade 
Socioeconômica (IVS) 

Percentual do valo do Auxílio de 
Promoção Socioacadêmica 

I 0,00 ≤ IVS ≤ 2,00 100% 

II 2,00 < IVS ≤ 3,00 92% 

III 3,00 < IVS ≤ 4,00 84% 

IV 4,00 < IVS ≤ 5,00 76% 

V 5,00 < IVS ≤ 6,00 68% 

VI 6,00 < IVS ≤ 7,00 60% 

VII 7,00 < IVS ≤ 8,00 52% 

VIII 8,00 < IVS ≤ 9,00 44% 

IX 9,00 < IVS ≤ 10,00 36% 

X 10,00 < IVS ≤ 11,00 28% 

XI 11,00 < IVS ≤ 12,00 20% 

XII 12,00 < IVS ≤ 15,00 15% 

 
2.2. O Índice de vulnerabilidade socioeconômica do discente será determinado pela equipe de 
assistentes sociais da PROAE, considerando a documentação apresentada. Quanto menor o 
índice, maior a situação de vulnerabilidade socioeconômica. 

 
2.3 Para esclarecimento de dúvidas, a critério da equipe técnica da PROAE, ou por solicitação 
do discente, este poderá ser chamado para entrevistas durante o período da avaliação 
socioeconômica ou durante a vigência do auxílio. 

 
2.4 As condições para elegibilidade a cada um dos componentes do Auxílio de Promoção 
Socioacadêmica são as previstas na resolução 033/2014 do CONSU. 

 
2.5 O componente Permanência do Auxílio de Promoção Socioacadêmica não é cumulativo com 
qualquer outra bolsa acadêmica. Ao discente cabe informar a PROAE de sua condição, em prazo 
suficiente para viabilizar a interrupção do pagamento, sendo punível com suspensão do programa 
e ressarcimento das despesas efetuadas o discente que infringir esta regra. 

 
 
3.  Recursos Orçamentários 

 
3.1 Serão disponibilizados mensalmente para o atendimento dos novos discentes selecionados o 

valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) sendo os classificados neste edital e convocados em 

conformidade com a ordem de classificação. 
 

 

 

 

 

 



3.2 A PROAE poderá aumentar o aporte de recursos destinados ao programa, considerando a 

demanda e a disponibilidade orçamentária para o ano de 2015. 
 
3.3 Eventuais novas chamadas serão restritas ao primeiro semestre de 2015. 

 
3.4 A inscrição no Processo de Avaliação Socioeconômica e a classificação como discente em 

situação de vulnerabilidade socioeconômica não garantem, automaticamente, o acesso ao auxílio 

de promoção socioacadêmica, uma vez que os discentes serão atendidos obedecendo-se a ordem 

de classificação no processo de avaliação, em conformidade com o orçamento previsto. 

 

4. Moradia Estudantil. 

 

 
4.1 A fim de dar oportunidade ao discente para optar pela Moradia Estudantil, em função dos 
benefícios a que venha receber neste edital, os discentes dos cursos presenciais oferecidos na 

cidade de São João del-Rei e qualificados para a  componente moradia deverão, no prazo máximo 

de um dia útil após a publicação do resultado oficial dos auxílios, manifestar seu interesse em 

residir na Moradia Estudantil, preenchendo formulário próprio disponível na Pró- Reitoria de 

Assuntos Estudantis. 
 
4.2 Serão disponibilizadas 10 (dez) novas vagas para discentes do sexo masculino e 10 (dez) 
vagas para discentes do sexo feminino. 

 
4.3 A seleção seguirá a ordem determinada neste edital. O discente inscrito para as novas 

vagas da moradia estudantil não necessita apresentar outra documentação, que não a prevista 

neste edital. 

 
5.  Requisitos 

 

 
5.1 Poderão candidatar-se a este Processo de Avaliação Socioeconômica discentes regularmente 

matriculados em cursos de graduação oferecidos na modalidade educação presencial da 

Universidade Federal de São João del-Rei. 
 
5.2 Não há restrição à candidatura de discentes em atividade de estágio que exerçam atividade 

remunerada ou que sejam beneficiados por outro tipo de bolsa. O desempenho dessas atividades 

não é, porém, compatível com o recebimento da Componente Permanência. 
 
5.3 Para se inscrever os candidatos deverão preencher o Formulário Socioeconômico, disponível no 

endereço http://www.intranet.ufsj.edu.br/siases/login.php, e encaminhar cópias da documentação 

comprobatória, conforme anexo a este edital, ao Setor de Assistência Estudantil da unidade 

educacional na qual o discente cursa sua graduação. 
 

5.3.1 São João del-Rei: sala 2.21 da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 

5.3.2 Campus Alto Paraopeba, Setor de Assistência Estudantil 

5.3.3 Campus Centro-Oeste Dona Lindu, sala 101 – bloco A 

5.3.4 Campus Sete Lagoas, 1º andar do Prédio Central  (Em frente às Coordenadorias de 
Alimento e Agronomia) 

 

 
 
 
 
 
 



6.  Cronograma 
 
6.1 O cronograma é o estabelecido no quadro abaixo: 

 

Etapas Período 

Inscrições: Preenchimento do Formulário on line 28 de janeiro a 06 de março de 2015 

Entrega de documentação comprobatória 28 de janeiro a 09 de março de 2015 

Inscrições: Preenchimento do Formulário on line  
Apenas para os alunos que ingressam pelo SISU e 
PAS  -  01/2015 

28 de janeiro a 17 de março de 2015 

Entrega de documentação comprobatória 
Apenas para os alunos que ingressam pelo SISU e 
PAS  -  01/2015 

28 de janeiro a 20 de março de 2015 

Resultado Preliminar da Avaliação Socioeconômica 13 de abril de 2015 

Período para interposição de recursos 14 e 15 de abril de 2015 

Resultado Final da Avaliação Socioeconômica 16 de abril de 2015 

Opção pela Moradia Estudantil* 17 de abril de 2015 

Resultado preliminar da Moradia Estudantil* 22 de abril de 2015 

Prazo para interposição de recurso da Moradia 
Estudantil* 

23 de abril de 2015  

Resultado Final da Moradia Estudantil* 24 de abril de 2015 

Assinatura do Termo de Responsabilidade 27 e 28 de abril de 2015  

*Somente para os discentes das unidades educacionais de São João del-Rei 
 
6.2 Os recursos serão feitos por meio de formulário próprio, disponível na página da PROAE e 
entregues no mesmo local definido para a entrega da documentação. 
 

 
6.3 A apreciação dos recursos será realizada por uma comissão, nomeada pelo Pró- Reitor de 

Assuntos Estudantis para este fim. 

 

 
 
7. Critérios de Avaliação 
 
7.1 Os seguintes parâmetros serão utilizados para estabelecer os critérios da avaliação 
socioeconômica: 
 
a) Renda per capita do grupo familiar; 
b) Bens imóveis da família; 
c) Status ocupacional dos responsáveis pelo discente; 
d) Situação de moradia do discente e da família; 
e) Composição familiar; 
f) Antecedentes escolares do ensino fundamental e médio do discente; 
g) Impacto de doenças graves na organização familiar; 
h) Situação de trabalho do discente; 
i) Posse de veículos da família; 
j) Condições de transporte do discente em relação à unidade educacional onde é sediado 
seu curso. 
 
 



 

7.2 Será considerado como discente em situação de vulnerabilidade socioeconômica aquele 

que obtenha índice de até 15,00 no escore total, após a análise de todos os critérios e 

etapas do processo de avaliação socioeconômica. 
 

7.3 O resultado do Processo de Avaliação Socioeconômica será o padrão para a inserção do 
discente nos perfis de I a XII e para as respectivas concessões de auxílios.  

 

7.4 O resultado será divulgado na página eletrônica da PROAE. 
 
7.5 Em conformidade com a Política Nacional de Assistência Estudantil, será atendido 

prioritariamente o discente oriundo da rede pública de educação básica e/ou com renda familiar 

per capita de até um salário mínimo e meio, sem prejuízo  dos demais requisitos fixados por 

critérios socioeconômicos da UFSJ. 
 
 
 
8. Desclassificações 

 

 
8.1 Será desclassificado e automaticamente excluído do acesso à Assistência Estudantil o 
candidato que: 

 

 
a) Não atender as disposições contidas neste edital; 

b) Não comprovar as declarações feitas no formulário de inscrição; 

c) Perder os prazos estabelecidos pelo calendário apresentado neste edital; 

d) Fraudar ou prestar informações falsas na inscrição. Neste caso, além da desclassificação, o 
discente sofrerá as sanções disciplinares previstas nos Regulamentos Internos da UFSJ e nos 
Código Civil e Penal Brasileiros; 

e) Deixar de comparecer à chamada quando classificado para as Ações de Assistência Estudantil, 
sendo, então, reclassificado para o final da lista de classificação; 

f) Incorrer em indisciplina ou falta grave, conforme disposto no Regimento Geral da Universidade. 
 
 
 
9. Suspensão dos Benefícios 

 
9.1 Os auxílios dos Programas de Assistência Estudantil serão suspensos quando o discente: 

 
a) Efetuar trancamento total do período; 
b) Não renovar a matrícula; 
c) Afastar-se por condições especiais com autorização dos órgãos colegiados da  

UFSJ, exceto para regime especial de estudo previsto na legislação e normas vigentes; 
d) Não atender às convocações da PROAE, sem justificativa; 
e) Não atender a atualização de dados solicitada pela PROAE. 
f) Ultrapassar o prazo padrão de integralização do curso. 
g) For detectado na reavaliação omissão de informações por parte do discente. 

 
 
 
 
 
 
 



 
9.2 Caso o  discente,   na  vigência   do  benefício,   venha  a  receber   outro  tipo  de bolsa, 
inclusive   estágio   remunerado,   não   receberá   o   auxílio   permanência,   mas continuará 
recebendo  os  demais  auxílios.  É obrigação de o discente comunicar à PROAE o 
recebimento de novas bolsas. 

 

 
10. Disposições Finais 
 
10.1 A inscrição do candidato implica o conhecimento e a tácita aceitação das normas e 
condições estabelecidas neste edital, em  relação  às  quais  não  poderá  alegar 
desconhecimento. 

 
10.2 A publicação de informações acerca do processo seletivo será realizada on line na página 
da PROAE http://www.ufsj.edu.br/proae/. 

 
 

10.3 Os auxílios terão vigência improrrogável de 24 meses, contados a partir da assinatura do 
contrato. 

 
10.4 Estando em desacordo com o presente  Edital  as  informações prestadas  no Formulário 
Socioeconômico ou faltando  documentação, os candidatos poderão ser  convocados para 

entrevistas para entregar documentação complementar. Poderá ainda ser realizada visita 

domiciliar, a critério do profissional avaliador. O não atendimento à convocação ou à solicitação 

realizada implica no cancelamento do processo de avaliação. 
 
10.5 Os casos omissos, especiais ou de urgência serão deliberados no âmbito da PROAE. 

 

 
10.6  Este edital entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 

São João del-Rei, 28 de janeiro de 2015 
 
 
 
 
 

José Ricardo Braga 
Pró-Reitor de Assuntos Estudantis em exercício 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO I 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

ORIENTAÇÕES: 

a)Apresentar cópia simples dos documentos de todos os membros do grupo familiar (pessoas que 

vivem na mesma casa, incluindo o estudante); 

b)As fotocópias dos documentos comprobatórios não serão devolvidas ao estudante e nem 

reaproveitadas em outros momentos na UFSJ. 

 

1. Documentos de identificação pessoal e familiar de todos os membros da família:  

a)Documento de Identidade ou Carteira de Habilitação ou Carteira Funcional emitida pelo Conselho 

da Profissão ou Passaporte de todos os membros que fazem parte do grupo familiar maiores de 18 

anos;  

b)Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento ou Declaração de união estável de todos os 

membros que fazem parte do grupo familiar;  

c)CPF de todos os membros que fazem parte do grupo familiar maiores de 18 anos;  

d)Certidão de óbito do pai ou mãe, se for o caso. 

 

1.1. Em caso de separação e/ou divórcio:  

a)Certidão de casamento com averbação de divórcio (pais, estudante, membros  que fazem parte 

do grupo familiar, conforme o caso);  

b)Cópia da decisão judicial que homologou a pensão alimentícia ou declaração informando se 

recebe (ou não) pensão alimentícia, com assinatura reconhecida em cartório (Anexo II/III). 

c)Comprovante de pagamento, se for o caso.  

 

2. Histórico da vida escolar do estudante e familiares: 

a)Certificado de conclusão dos Ensinos Fundamental e Médio do estudante; 

b)Declaração emitida por Instituição de Ensino Privado informando a condição de bolsista parcial 

ou integral se for o caso; 

c)Certificado de Conclusão de curso ou Diploma de Graduação se for o caso; 

d)Comprovação da condição de bolsista em curso de graduação se for o caso; 

e)Comprovante de escolaridade dos pais/ responsáveis; 

f)Comprovante de matrícula escolar para os irmãos menores de 18 anos. 



3. Moradia fixa da família: 

3.1. Imóvel financiado 

a)Certidão de bens fornecida pelo Cartório de Registro de Imóveis do município da família do 

estudante, declarando a existência ou não de imóveis em nome dos responsáveis ( ex.: pai e mãe). 

No caso de municípios com mais de um Cartório de Registro de Imóveis, a certidão deverá ser 

solicitada naquele mais próximo da residência da família do estudante; 

b)Recibo de pagamento das três últimas prestações do imóvel financiado. 

 

3.2. Imóvel alugado: 

a)Certidão de bens fornecida pelo Cartório de Registro de Imóveis do município da família do 

estudante, declarando a existência ou não de imóveis em nome dos responsáveis (ex.: pai e mãe). 

No caso de municípios com mais de um Cartório de Registro de Imóveis, a certidão deverá ser 

solicitada naquele mais próximo da residência da família do estudante; 

b)Contrato de aluguel; 

c)Três últimos recibos de pagamento do aluguel.  

 

3.3. Imóvel cedido: 

a)Certidão de bens fornecida pelo Cartório de Registro de Imóveis do município da família do 

estudante, declarando a existência ou não de imóveis em nome dos responsáveis (ex.: pai e mãe). 

No caso de municípios com mais de um Cartório de Registro de Imóveis, a certidão deverá ser 

solicitada naquele mais próximo da residência da família do estudante; 

b)Declaração do proprietário do imóvel informando que cede o imóvel, com assinatura reconhecida 

em cartório (Anexo IV). 

 

3.4. Imóvel próprio: 

a)Certidão de bens fornecida pelo Cartório de Registro de Imóveis do município da família do 

estudante, declarando a existência ou não de imóveis em nome dos responsáveis (ex.: pai e mãe). 

No caso de municípios com mais de um Cartório de Registro de Imóveis, a certidão deverá ser 

solicitada naquele mais próximo da residência da família do estudante; 

b)Recibo de IPTU (página do carnê em que constem informações sobre o imóvel, tais como: 

proprietário, área construída). Não precisa estar pago. 

 

 

 



4. Veículo: 

4.1: Familiares com veículo: 

a)Certidão de propriedade de veículos fornecida pelo DETRAN do Estado de residência da família 

do estudante, declarando a existência de veículos (deverá ser encaminhado de todos os membros 

da família maiores de 18 anos). No Estado de Minas Gerais este documento poderá ser obtido no 

endereço eletrônico www.detrannet.mg.gov.br – veículos + certidão negativa de propriedade de 

veículos.  Após preencher o CPF e nome das pessoas a serem consultadas, será gerado a 

pesquisa positiva para veículo. Em outros estados o DETRAN deverá ser consultado em seu 

endereço eletrônico ou pessoalmente; 

b)Documento de todos os veículos que os membros da família possuem; 

c)Caso o veículo tenha sido vendido e ainda não transferido pelo atual proprietário apresentar cópia 

do recibo de compra e venda; 

d)O  preenchimento  referente  ao  valor  da  moto  no  formulário  socioeconômico deverá levar em 

conta a tabela FIPE da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas obtida no endereço 

eletrônico: WWW.fipe.org.br na data da inscrição do candidato. 

 

4.2: Familiares sem veículo: 

a)Certidão de propriedade de veículos fornecida pelo DETRAN do Estado de residência da família 

do estudante, declarando a inexistência de veículos (deverá ser encaminhado de todos os 

membros da família maiores de 18 anos). No Estado de Minas Gerais este documento poderá ser 

obtido no endereço eletrônico www.detrannet.mg.gov.br – veículos + certidão negativa de 

propriedade de veículo. Após preencher o CPF e o nome das pessoas a serem consultadas, será 

gerado a Certidão negativa de propriedade de veículo automotor. Em outros estados o DETRAN 

deverá ser consultado em seu endereço eletrônico ou pessoalmente. 

 

5. Em caso de familiar com doença grave, conforme art. 151 da Lei 8.213/91, e uso contínuo 

de medicamentos (aceitaremos apenas as doenças elencadas na respectiva Lei): 

a)Laudo médico com CID (Código Internacional de Doenças), quando se tratar de doença grave ou 

degenerativa; 

b)Comprovante de despesa com saúde (Nota Fiscal) acompanhado da receita médica ou 

solicitação  médica. 

6. Participação da família em Programas Sociais: 

a)Cópia do cartão do Programa Social em questão (Bolsa Família, Renda Cidadã, Renda Mínima, 

Benefício de Prestação Continuada, dentre outros); 

b)Extrato atualizado de recebimento do benefício. 

 

http://www.fipe.org.br/


7. Comprovantes de despesas familiares (não serão descontados valores com empréstimos,  

gastos com alimentação e outros não listados): 

a)Contas atuais de consumo: água, energia elétrica, telefone (incluindo celular); 

b)Comprovantes de despesas com educação apenas nos níveis da educação infantil, ensino 

fundamental, ensino médio e graduação (irmão, filhos, pais, cônjuge); 

c)Comprovante de pagamento de aluguel ou financiamento habitacional; 

d)Notas fiscais de gastos com medicação de uso contínuo, conforme item 5. 

 

8. Comprovação da Renda Familiar: apresentar de todos os membros que residem com a 

família ainda que não exerçam atividade remunerada: 

 

8.1Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS: 

a)Carteira de Trabalho – tirar cópia das páginas de identificação do trabalhador, último contrato de 

trabalho e página seguinte em branco; 

 

b)Se a Carteira de Trabalho nunca foi assinada deve ser apresentada a cópia das páginas de 

identificação do trabalhador e a cópia da primeira página onde se registra o primeiro contrato de 

trabalho; 

 

c)Protocolo de pedido de emissão da Carteira de Trabalho onde conste tratar-se de 1ª. via da 

referida Carteira, se for o caso; 

 

d)Documento emitido pelo Ministério do Trabalho de inexistência de vínculo empregatício nos 

últimos três meses, se for o caso.  

 

8.2 Declaração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física - IRPF: 

a)Última Declaração de Imposto de Renda completa de todos os membros do grupo familiar que 

declaram IRPF. No caso de declaração retificadora apresentar a declaração original e a 

retificadora; 

b)Os isentos de declararem IRPF (maiores de 18 anos) deverão apresentar a informação de que 

não consta esta declaração na base de dados da Receita Federal. Tal informação pode ser retirada 

no link: 

   http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp 

 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp


8.3 Conta bancária: 

a)Se existe conta bancária de qualquer tipo (conta corrente, poupança, investimentos, salário, por 

exemplo) deve ser apresentada cópias de extratos bancários de todos os membros do grupo 

familiar de no mínimo três meses. Independentemente se a pessoa tem renda, ou se a conta está 

sem movimentação bancária.  

 

ALÉM DOS DOCUMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE, DEVE SER APRESENTADA  

A DOCUMENTAÇÃO A SEGUIR, DE ACORDO COM A SITUAÇÃO DE ATIVIDADE 

REMUNERADA: 

 

9. Situação de Atividade Remunerada: apresentar de todos os membros que residem com a 

família: 

 

9.1 Trabalhador assalariado, com contrato regido pela CLT:  

a)Cópia de contracheque ou holerite dos últimos três meses;  

b)Extrato atualizado da conta vinculada do trabalhador no FGTS. 

 

9.2 Aposentado ou pensionista:  

a)Extrato de Benefício da Previdência Social atualizado ou do Regime Estatutário, caso seja 

servidor público , disponível no site do Ministério da Previdência Social: 

https://www8.dataprev.gov.br/SipaINSS/pages/hiscre/hiscreInicio.xhtml; 

b)Declaração informando sua atual situação de trabalho (se ainda trabalha, ou se não exerce 

atividade remunerada) com a assinatura reconhecida em cartório (Anexos V, VII e VIII). Dispensada 

a apresentação em caso de aposentadoria por invalidez ou por idade. 

 

9.3 Servidor Público Estatutário:  

a)Cópia de contracheque ou holerite dos últimos três meses.  

 

9.4 Profissional Autônomo ou Profissional Liberal:  

a)Guia de recolhimento do INSS dos últimos três meses;  

b)Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos – DECORE, dos últimos três meses, 

feita por contador ou técnico contábil inscrito no Conselho Regional de Contabilidade – CRC. Se 

tiver cargos de direção, apresentar Pró-Labore; 



c)No caso de comerciantes e industriais, cópia completa de Declaração de Imposto de Renda de 

Pessoa  Jurídica. Caso seja optante pelo Simples Nacional, cópia completa da Declaração 

Simplificada  Anual- DASN; 

d)Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao candidato ou a 

membros de sua família, quando for o caso. 

9.5 Desempregados:  

a)Declaração informando que não exerce atividade remunerada, com assinatura reconhecida em 

cartório (Anexo VI);  

b)Termo de rescisão do contrato de trabalho; 

c)Comprovante de recebimento de seguro desemprego, se for o caso. 

 

9.6 Trabalhador Informal:  

a)Declaração informando o tipo de atividade que exerce: local, renda média mensal, com 

assinatura reconhecida em cartório (Anexo VIII). 

 

9.7  Atividade Rural:  

a)Cópia da Declaração de Produtor Rural e do recolhimento do Imposto Territorial Rural – ITR;  

b)Cópia completa da Declaração de Renda de Atividades Rurais;  

c)Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ quando for o caso; 

d)Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao candidato ou a 

membros da família, quando for o caso;  

e)Cópia das Notas Fiscais de venda de leite do ano, quando se tratar de produção leiteira, ou 

documento que apresente a movimentação anual referente à venda do leite (ou daquilo que for 

produzido e comercializado); 

f)Declaração de Atividade rural constando média de rendimento mensal com assinatura 

reconhecida em cartório (Anexo IX). 

9.8 Comprovação da Renda Agregada:  

a)Declaração feita pelo doador informando o valor doado, a periodicidade da doação (mensal, 

quinzenal, etc) com assinatura reconhecida em cartório; 

b)Comprovantes de depósitos regulares referentes a doação efetuados na conta do estudante ou 

membro do grupo familiar; 

b)Declaração ou contrato que comprove o recebimento de renda proveniente de aluguel ou 

arrendamento informando o valor recebido mensalmente.  

 



9.9 Estagiário ou Menor Aprendiz 

a)Contrato de Estágio ou de Aprendizagem ou declaração da Instituição de Ensino;  

b)Comprovantes de recebimentos da remuneração dos últimos três meses. 

 

9.10 Do lar 

a)Declaração de atividades do “lar” com assinatura reconhecida em cartório (Anexo X). 

 

9.11 Taxista 

a)Declaração de Sindicato ou de Cooperativa de Taxistas emitida para fins de comprovação da 

renda mensal do Interessado. 

 

 

 

A FALTA DE QUALQUER DOCUMENTO COMPROBATÓRIO EXIGIDO IMPLICA NO 

INDEFERIMENTO DA  AVALIÇÃO SOCIOECONÔMICA POR FALTA DE DOCUMENTAÇÃO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II 

 

MODELOS DE DECLARAÇÕES  

 

 Obs.: Estes são apenas modelos sugestivos 

 

 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA 

(o documento pode ser digitado ou de próprio punho) 

 

 Eu,  (especificar  nome  completo),  RG  nº  (especificar  número),  CPF  nº  (especificar 

número),  residente  no  endereço  (especificar  rua,  nº,  bairro,  cidade/estado),  DECLARO  que 

contribuo financeiramente com as despesas de (especificar nome da pessoa),  CPF  nº, com R$ 

(especificar valor), referente a pensão alimentícia. 

 

     Assumo  inteiramente  a  responsabilidade  perante  o  Art.  299,  do  Código  Penal,  que 

versa sobre declarações falsas, documentos forjados ou adulterados, constituindo-se em crime de 

falsidade ideológica, além disso, declaro que estou ciente de que a inveracidade das informações 

prestadas poderão indeferir a solicitação do estudante. 

 

 Autorizo a  Equipe responsável pela Seleção ou quem a Reitoria designar  a averiguar e 

confirmar a informação prestada. 

 

 

(especificar cidade), ______ de _________________ de _____  

 

 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura do declarante com firma reconhecida em cartório 

 



ANEXO III 

 

 

DECLARAÇÃO QUE NÃO RECEBE  PENSÃO ALIMENTÍCIA 

(o documento pode ser digitado ou de próprio punho) 

 

 

 Eu  (informar o nome do responsável pelo recebimento da pensão alimentícia) portador (a) 

do CPF (especificar número), declaro sob as penas da lei que não recebo pagamento referente à 

pensão alimentícia em meu nome ou em nome de dependentes.  

 

 Assumo  inteiramente  a  responsabilidade  perante  o  Art.  299,  do  Código  Penal,  que 

versa sobre declarações falsas, documentos forjados ou adulterados, constituindo-se em crime de 

falsidade ideológica, além disso, declaro que estou ciente de que a inveracidade das informações 

prestadas poderão indeferir a solicitação do estudante. 

 

 Autorizo a  Equipe responsável pela Seleção ou quem a Reitoria designar  a averiguar e 

confirmar a informação prestada. 

 

 

(especificar cidade), ______ de _________________ de _______ 

 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura do declarante com firma reconhecida em cartório 

 

 

 

 



ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA CEDIDA  

(o documento pode ser digitado ou de próprio punho) 

 

 Eu,  (especificar  nome  completo),  RG  nº  (especificar  número),  CPF  nº  (especificar 

número),  residente  no  endereço  (especificar  rua,  nº,  bairro,  cidade/estado), declaro, para os 

devidos fins, ceder de maneira informal o imóvel de minha propriedade, situado (especificar o 

endereço do imóvel cedido) para a residência de (especificar nome completo), não havendo 

cobrança de taxa mensal.  

  

 Assumo  inteiramente  a  responsabilidade  perante  o  Art.  299,  do  Código  Penal,  que 

versa sobre declarações falsas, documentos forjados ou adulterados, constituindo-se em crime de 

falsidade ideológica, além disso, declaro que estou ciente de que a inveracidade das informações 

prestadas poderão indeferir a solicitação do estudante. 

 

 Autorizo a  Equipe responsável pela Seleção ou quem a Reitoria designar  a averiguar e 

confirmar a informação prestada. 

 

 

 

(especificar cidade), _______ de _______________ de ________ 

 

 

 

__________________________________  

Assinatura do cedente com firma reconhecida em cartório 

 

 

 

 

 



ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA 

(o documento pode ser digitado ou de próprio punho) 

 

 Eu, (nome completo), (estado civil), inscrito no CPF sob o nº (especificar o número), 

portador do RG nº (especificar o número), residente e domiciliado na rua (especificar  rua,  nº,  

bairro,  cidade/estado), declaro, sob as penas da lei, que não exerço atividade remunerada.  

  

 Assumo  inteiramente  a  responsabilidade  perante  o  Art.  299,  do  Código  Penal,  que 

versa sobre declarações falsas, documentos forjados ou adulterados, constituindo-se em crime de 

falsidade ideológica, além disso, declaro que estou ciente de que a inveracidade das informações 

prestadas poderão indeferir a solicitação do estudante. 

 

 Autorizo a  Equipe responsável pela Seleção ou quem a Reitoria designar  a averiguar e 

confirmar a informação prestada. 

 

 

 

(especificar cidade), _______ de _______________ de ______ 

 

 

 

__________________________________  

Assinatura do declarante com firma reconhecida em cartório 

 

 

 

 

 

 



ANEXO VI 

 

 

DECLARAÇÃO DE DESEMPREGO 

(o documento pode ser digitado ou de próprio punho) 

 

  

 Eu,  (especificar  nome  completo),  RG  nº  (especificar  número),  CPF  nº  (especificar 

número),  residente  no  endereço  (especificar  rua,  nº,  bairro,  cidade/estado),  DECLARO  que 

não exerço a atividade remunerada desde _____/_____/_______. 

  

 Assumo  inteiramente  a  responsabilidade  perante  o  Art.  299,  do  Código  Penal,  que 

versa sobre declarações falsas, documentos forjados ou adulterados, constituindo-se em crime de 

falsidade ideológica, além disso, declaro que estou ciente de que a inveracidade das informações 

prestadas poderão indeferir a solicitação do estudante.  

  

 Autorizo a Equipe responsável pela Seleção ou quem a Reitoria designar a averiguar e 

confirmar a informação prestada. 

 

 

 

(especificar cidade), ______ de _________________ de ______ 

 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura do declarante com firma reconhecida em cartório  

 

 

 

 



ANEXO VII 

 

 

DECLARAÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE AUTÔNOMA OU PROFISSIONAL  

LIBERAL 

(o documento pode ser digitado ou de próprio punho) 

 

 Eu,  (especificar  nome  completo),  RG  nº  (especificar  número),  CPF  nº  (especificar 

número),  residente  no  endereço  (especificar  rua,  nº,  bairro,  cidade/estado),  DECLARO  que 

trabalho como profissional autônomo/liberal, exercendo a atividade de (especificar atividade), desde  

(especificar  tempo  de  atuação),  com  renda  mensal  aproximada  no  valor  de R$ (especificar 

valor). 

  

 Assumo  inteiramente  a  responsabilidade  perante  o  Art.  299,  do  Código  Penal,  que 

versa sobre declarações falsas, documentos forjados ou adulterados, constituindo-se em crime de 

falsidade ideológica, além disso, declaro que estou ciente de que a inveracidade das informações 

prestadas poderão indeferir a solicitação do estudante . 

  

 Autorizo a  Equipe responsável pela Seleção ou quem a Reitoria designar  a averiguar e 

confirmar a informação prestada. 

 

 

(especificar cidade), ______ de _________________ de ______ 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura do declarante com firma reconhecida em cartório 

 

 

 

 

 



ANEXO VIII 

 

 

DECLARAÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INFORMAL 

(o documento pode ser digitado ou de próprio punho) 

 

 Eu,  (especificar  nome  completo),  RG  nº  (especificar  número),  CPF  nº  (especificar 

número),  residente  no  endereço  (especificar  rua,  nº,  bairro,  cidade/estado),  DECLARO  que 

trabalho  informalmente,  exercendo  a  atividade de (especificar atividade), desde (especificar 

tempo de atuação), com renda mensal aproximada no valor de R$(especificar valor). 

  

 Assumo  inteiramente  a  responsabilidade  perante  o  Art.  299,  do  Código  Penal,  que 

versa sobre declarações falsas, documentos forjados ou adulterados, constituindo-se em crime de 

falsidade ideológica, além disso, declaro que estou ciente de que a inveracidade das informações 

prestadas poderão indeferir a solicitação do estudante. 

  

 Autorizo a  Equipe responsável pela Seleção ou quem a Reitoria designar  a averiguar e 

confirmar a informação prestada. 

 

 

 

 

(especificar cidade), ______ de _________________ de ______ 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura do declarante com firma reconhecida em cartório 

 

 

 

 

 



ANEXO IX 

 

 

DECLARAÇÃO DE PRODUTOR RURAL 

(o documento pode ser digitado ou de próprio punho) 

 

 Eu,  (especificar  nome  completo),  RG  nº  (especificar  número),  CPF  nº  (especificar 

número),  residente  no  endereço  (especificar  rua,  nº,  bairro,  cidade/estado),  DECLARO  que 

trabalho  como  produtor  rural,  com  renda  mensal  aproximada  no  valor  de  R$(especificar 

valor), referente à(s) atividade(s) de (especificar as atividades rurais desempenhadas). 

  

 Assumo inteiramente a responsabilidade perante o Art. 299, do Código Penal, que versa 

sobre  declarações  falsas,  documentos  forjados  ou  adulterados,  constituindo-se  em  crime  de 

falsidade ideológica, além disso, declaro que estou ciente de que a inveracidade das informações 

prestadas poderão indeferir a solicitação do estudante. 

 

 Autorizo a Equipe responsável pela Seleção ou quem a Reitoria designar a averiguar e 

confirmar a informação prestada. 

 

 

 

 

(especificar cidade), ______ de _________________ de ______ 

 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura do declarante com firma reconhecida em cartório 

 

 

 

 



ANEXO X 

 

 

DECLARAÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADES “DO LAR” 

(o documento pode ser digitado ou de próprio punho) 

 

 Eu,  (especificar  nome  completo),  RG  nº  (especificar  número),  CPF  nº  (especificar 

número),  residente  no  endereço  (especificar  rua,  nº,  bairro,  cidade/estado),  DECLARO  que 

exerço atividades “do lar”, sem remuneração. DECLARO ainda não possuir nenhum tipo de renda, 

formal ou informal. 

 

 Assumo  inteiramente  a  responsabilidade  perante  o  Art.  299,  do  Código  Penal,  que 

versa sobre declarações falsas, documentos forjados ou adulterados, constituindo-se em crime de 

falsidade ideológica, além disso, declaro que estou ciente de que a inveracidade das informações 

prestadas poderão indeferir a solicitação do estudante. 

 

 Autorizo a Equipe responsável pela Seleção ou quem a Reitoria designar a averiguar e 

confirmar a informação prestada. 

 

 

 

(especificar cidade), ______ de _________________ de ______ 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura do declarante com firma reconhecida em cartório 

 


