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PAUTAS LOCAIS GERAIS 

 

 

Nós alunos graduandos da Universidade Federal de São João del-Rei, 

entendemos que a despeito das dificuldades político-econômico-sociais que 

enfrenta o nosso país, o sucateamento do sistema de ensino em nada contribui para 

sanar essas dificuldades. Ao contrário, a formação de profissionais capacitados e de 

cidadãos críticos e conscientes de si e de sua realidade somente favorece a solução 

dos problemas enfrentados e o bem estar social. Por esse motivo, cientes da 

necessidade de melhorias em nossa Universidade e após intensa deliberação, 

encaminhamos as reivindicações do que julgamos ser necessário, além de urgente, 

para o bom funcionamento dos cursos de graduação de maneira geral, bem como 

para o bem estar dos que usufruem dos espaços dos campi.  

 

1. Garantir a Infraestrutura básica para o funcionamento dos cursos de graduação, 

especialmente nos cursos oriundos do projeto de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI). É necessário um diálogo dos órgãos superiores da 

UFSJ com as coordenações de cursos e Centro Acadêmicos, buscando formas e 

meios ; 

2. Criação e aprovação das normas acadêmicas na universidade, dando garantia das 

regras e metodologias de aplicação das atividades avaliativas, prazos e critérios 

para revisão de avaliações; 

 

3. Criação de uma plataforma  de transparência e de acesso às informações acerca 

de todos os gastos e transações financeiras da universidade, em especial da 

assistência estudantil e de acordo com a lei do acesso a informação ao cidadão, n° 

12; 

4. Participação da comunidade acadêmica no acompanhamento do Plano Diretor nos 

campus, dando o respaldo que alterações, ou possíveis sugestões, sejam 

deliberados por todos os setores da Universidade;  

5. Construção de planos diretores por campus para futuras expansões e planejamento 

ergonômico de novos prédios; 

6. Disponibilização do transporte inter-campi entre os campi da UFSJ, aumentando a 

mobilidade dos alunos na universidade com isso assegurando maior participação em 

eventos, reuniões e facilitando a realização de matérias em campi diferente, na 

sede, e o acesso ao CTAN. Disponibilização de quilometragem para atividades 

extra-classe, tais como: congressos e aulas de campo; 

7. Maior empenho na manutenção dos prédios pela administração da universidade, 

garantindo o conforto, ventilação, iluminação e conservação do espaço público. 

Implementação de medidas tais como: instalação de ventiladores nas  salas de aula 

e de ar-condicionado nos laboratórios, bem como sua manutenção ao menos 

trimestral; disponibilização mais frequente de material de higiene nos banheiros; 

sanar problemas de falta de água e de luz (instalação de geradores com capacidade 

suficiente de suprir as necessidades nos campi que ainda não possuam);  

8. Garantir o acesso a uma internet pública , gratuita e de qualidade  dentro das 

salas de aulas, laboratórios e bibliotecas nos campi;   



 

 

9. Melhoria na segurança interna e externa nos campi: Instalação de câmeras de 

segurança, pavimentação e melhoria da iluminação nas áreas de acesso à 

Universidade. Criar mecanismos de consulta e debate, com um formato democrático 

e participativo, sobre a política de segurança, principalmente em aspectos que não 

sejam consenso e sobre os rumos da Universidade e da sociedade como um todo, 

bem como da relação entre estes e a garantia da segurança dos frequentadores dos 

campi; 

10. Sistema de avaliação efetivo para os docentes com feedback para a comunidade 

acadêmica. Detalhamento do procedimento e dos responsáveis pela avaliação e 

providências com relação a professores mal avaliados; 

11. Garantir e implementar a construção ou melhoria dos espaços de lazer, praças e 

espaços de convivência nos campi. Que seja assegurado o direito de uso dos 

campi para confraternizações e atividades culturais. É sabido que o aumento da 

circulação de pessoas pode inibir assaltos e a implementação de espaços de 

convivência aumenta a qualidade de vida das pessoas que passam a maior parte de 

seu tempo na Universidade;  

12. Assegurar a escolha, e/ou indicação, de representantes nos cargos de 

representação estudantil e comissões que se encontram em vacância na UFSJ.  

13. Paridade de gênero e de número na representação estudantil nas reuniões de 

conselhos superiores; 

14.  Assistência estudantil: Garantia e o retorno dos serviços médicos de odontologia, 

assistência social, psicologia, ginecologia, oftalmologia, urologia e que a Assistência 

médica seja garantida para todos os alunos da UFSJ.  

Implantação de creche para filhos de alunos da Universidade; 

15. Disponibilização de salas para os Centros Acadêmicos, com espaço adequado 

para a realização de reuniões e atividades pertinentes para atendimento aos alunos 

dos respectivos cursos; 

16. Criação de Restaurantes Universitários (RUs) em todos os Campi, bem como 

ampliação dos espaços dos restaurantes e melhoria da qualidade dos alimentos. 

Realização dos procedimentos burocráticos necessários para a construção de R.U. 

nos campi que ainda não possuem; 

17. Aperfeiçoamento do sistema de informática da UFSJ (CONTAC e portal didático). 

Garantir a obtenção de sistemas operacionais e softwares devidamente 

registrados para a universidade, contemplado a administração da universidade, os 

cursos de graduação assim como as devidas pesquisas desenvolvidas que 

requerem o uso; 

18. Obras necessárias no espaço dos campi, tais como: Realização das obras de 

engenharia necessárias para a contenção da erosão do lençol de escoamento de 

águas pluviais (Voçoroca) existente no espaço físico do campus Alto Paraopeba, 

Pavimentação, iluminação do acesso ao campus Dom Bosco pelo bairro São Dimas 

e ao campus Tancredo Neves, liberação urgente do prédio novo do CDB e 

construção da guarita no portão de acesso ao bairro no campus Sete Lagoas. 

19. Ciclovia/Expominas: Esclarecimento de competências quanto a manutenção da 

ciclovia de acesso ao CTAN. Que a Reitoria interceda perante o poder público 

municipal pelo cumprimento regular das obrigações de competência do município.  

20. Servidores terceirizados: Pagamentos dos terceirizados que estão atrasados.  

21. Apoio para apresentação de trabalhos artísticos fora da cidade; 

22. Esclarecimento do impasse jurídico relativo ao ginásio do CSA; 



 

 

23. Reativação do projeto Segundo Tempo; 

24. Aumento de subsídios ao esporte que possibilitem a formação de times com 

treinamento regular e assistência adequada; 

25. Suporte da universidade para uso recreativo das piscinas; 

26.  Quebra de monopólio das cantinas UFSJ; 

27. Legitimação de greve estudantil assegurada em estatuto; 

28. Moradia estudantil: aumento na frequência do transporte durante os fins de 

semana e feriados, implantação de assistência à saúde dos alojamento e melhoria 

na segurança; 

 

 


