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1. Breve Histórico da UFSJ 

 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. A 

UFSJ 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 fins 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 da formação e a estabilização 

dos grupos de pesquisa e da implantação de pós-graduação stricto sensu, elementos fundamentais para a sua 

transformação em Universidade. 

 Atualmente, a Instituição estrutura-se administrativamente em 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 

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 docentes efetivos e 539 

técnicos- administrativos. O alto padrão de formação de seu quadro profissional, aliado à oferta majoritária 

de cursos noturnos, faz da UFSJ uma instituição pública de alta qualidade e destacadamente inclusiva. 

 

1.2 Área de Atuação Acadêmica 

 Com a adesão da UFSJ aos Programas REUNI e EXPANDIR, a Instituição passou atuar em todas as 

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

Exatas e da Terra, Ciências Biológicas, Engenharias, Ciências da Saúde e Ciências Agrárias. Atualmente são 

oferecidos 4 cursos de graduação a distância e mais 44 cursos de graduação presenciais, distribuídos pelos 6 

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 no gráfico abaixo: 

                                                      
1  Conforme CNPq <http://memoria.cnpq.br/areasconhecimento/index.htm> 
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Como consequência direta da expansão da graduação, a pós-graduação também ampliou significativamente 

sua oferta de cursos e de vagas nesse período, bem como suas áreas de atuação. As Tabelas abaixo ilustram 

os números totais atuais da Graduação e da Pós-Graduação da UFSJ: 

Graduação 

Total de discentes 13981 

Total de Discentes nos Cursos Presenciais 11243 

Total de Discentes nos Cursos a Distância 2738 

Total de entradas anuais 68 

Total de diplomações 52 

Cursos oferecidos na modalidade educação presencial 44 

Cursos oferecidos na modalidade educação a distância 4 

 

Pós-Graduação Stricto Sensu 

Total de discentes 653 

Total de discentes em Mestrado 596 

Total de Discentes de Mestrado Acadêmico 536 

Total de Discentes de Mestrado Profissional 60 

Total de Discentes em Doutorado 57 

Programas de Pós-Graduação 21 

Cursos de Doutorado 5 

Cursos de Mestrado Acadêmico 20 

Cursos de Mestrado Profissional 1 

 

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 alunos nos cursos de graduação em Engenharia de Alimentos, Engenharia 

Agronômica, Interdisciplinar em Biossistemas e Engenharia Florestal, e mais 25 alunos pós-graduandos no 

PPG em Ciências Agrárias (M). 

Campus Centro-Oeste - CCO: 1374 alunos 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 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 vagas anuais 

gratuitas. 

Campus Alto Paraopeba - CAP: 2307 alunos 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 36 alunos de pós-graduação nos PPGs em 

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

Campus Tancredo Neves - CTAN: 2410 alunos 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 pós-graduandos no PPG em Geografia (M).  

Campus Dom Bosco - CDB: 1766 alunos 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 alunos de pós-graduação, sendo 260 de mestrado e 54 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: 2624 alunos de graduação distribuídos nos cursos de Ciências Econômicas, 

Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Matemática e mais 122 alunos 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: 2738 alunos de graduação distribuídos nos cursos de 

Bacharelado em Administração Pública e nos cursos de Licenciatura em Matemática, Pedagogia e Filosofia, 

e mais 60 alunos 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 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. 

 



II – Conceitos obtidos pela IES nas avaliações externas institucionais e de curso:  

 No que tange às avaliações institucionais externas, em decorrência da tramitação de um processo de 

Recredenciamento Institucional no extinto sistema SAPIEns, a UFSJ foi submetida a uma Avaliação in loco 

no segundo semestre do ano de 2009, quando obteve um Conceito Institucional “4” no Relatório da 

Avaliação. Contudo, devido à extinção do sistema SAPIEns o processo foi paralisado anteriormente à sua 

finalização e, por isso, essa avaliação não gerou o ato de Recredenciamento. No atual momento, tramita na 

fase de Avaliação no e-Mec o processo de nº 201364665, relativo ao Recredenciamento Institucional da 

UFSJ, que certamente gerará nova Avaliação Institucional in loco ainda no decorrer do ano de 2015.  

 Já na modalidade da Educação a Distância a UFSJ foi submetida à avaliação in loco no ano de 2012 

para obtenção do ato de Credenciamento EAD, quando novamente obteve Conceito Institucional “4”. Devido 

ao enquadramento da EAD no ciclo do SINAES e em cumprimento ao Cronograma 2015 para os 

procedimentos da regulação no e-Mec, será aberto entre os meses de maio e junho do ano corrente de 2015 o 

processo de Recredenciamento EAD da UFSJ, o que indica que num futuro próximo o NEAD/UFSJ receberá 

nova avaliação in loco para obtenção do ato de Recredenciamento para a oferta da Modalidade de Educação 

a Distância, para quando se espera obter novamente um excelente resultado.   

 Em relação ao IGC – Índice Geral de Cursos – 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 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 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 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 este 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. 

 Conforme se pode observar na tabela que segue abaixo, tanto nas avaliações in loco, quanto nas 

avaliações vinculadas aos ciclos do ENADE, a grande maioria dos conceitos CC e CPC dos cursos de 

graduação da UFSJ é “4”, o que, notadamente, coloca e reafirma a UFSJ num patamar muito bom de 

qualidade na oferta de cursos de graduação. Como observação, os cursos dispostos na tabela com indicação 

“SC” (Sem Conceito) ainda não concluíram o ciclo de ingressantes/concluintes no ENADE e ou não se 

enquadram nas áreas de conhecimento contempladas por este exame de avaliação.  

CONCEITOS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UFSJ - Ref.  FEVEREIRO de 2015 
CURSO ENADE CC  CPC 
   ADMINISTRAÇÃO  4 * 4 
   ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (EAD) ** * SC 
   ARQUITETURA E URBANISMO  ** 5 SC  
   ARTES APLICADAS  ** 5 SC 



   BIOQUÍMICA  ** 4 SC 
   CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO  ** 4 SC 
   CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (Licenciatura) 4 4 4 
   CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (Bacharelado) ** 4 SC 
   CIÊNCIAS CONTÁBEIS  4 * 4 
   CIÊNCIAS ECONÔMICAS  3 * 4 
   COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO  5 4 5 
   EDUCAÇÃO FÍSICA  5 * 5 
   ENFERMAGEM  4 5 4 
   ENGENHARIA AGRONÔMICA  ** 4 SC 
   ENGENHARIA CIVIL  ** 3 SC 
   ENGENHARIA DE ALIMENTOS  ** 3 SC  
   ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS  ** 4 SC 
   ENGENHARIA DE PRODUÇÃO  ** 4 SC 
   ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES  ** 4 SC 
   ENGENHARIA ELÉTRICA  3 * 4 
   ENGENHARIA FLORESTAL ** * SC 
   ENGENHARIA MECÂNICA  3 * 3 
   ENGENHARIA MECATRÔNICA  ** 4 SC 
   ENGENHARIA QUÍMICA  ** 4 SC 
   FARMÁCIA  4 4 4 
   FILOSOFIA (EAD) ** * SC 
   FILOSOFIA 3 4 4 
   FÍSICA (Licenciatura) 4 5 4 
   FÍSICA (Bacharelado) ** 3 SC 
   GEOGRAFIA (Licenciatura) ** 4 SC 
   GEOGRAFIA (Bacharelado) ** 3 SC 
   HISTÓRIA 4 4 4 
   INTERDISCIPLINAR EM BIOSSISTEMAS ** * SC 
   INTERDISC. EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA  ** 3 SC 
   LETRAS 5 4 5 
   MATEMÁTICA (EAD) ** 4 SC 
   MATEMÁTICA  4 3 4 
   MEDICINA (SJDR) ** * SC 
   MEDICINA (CCO) 3 4 2 
   MÚSICA  3 5 3 
   PEDAGOGIA (EAD) ** * SC 
   PEDAGOGIA 4 * 4 
   PSICOLOGIA  4 * 4 
   QUÍMICA (Licenciatura) 4 * 4 
   QUÍMICA (Bacharelado) ** 4 SC 
   TEATRO (Licenciatura) ** 5 SC 
   TEATRO (Bacharelado) ** 4 SC 
   ZOOTECNIA  4 3 4 

 

 Finalmente, os Programas de Pós-graduação stricto sensu da UFSJ apresentam atualmente os 

seguintes conceitos na avaliação do Sistema nacional de Pós-graduação promovida pela Diretoria de 

Avaliação da CAPES:  

Conceitos dos Programas de Pós-graduação oferecidos pela UFSJ - ref: fevereiro 2015 

PPG Conceito PPG Conceito 

Profissionalizante em Matemática 5 Ciências Farmacêuticas 3 

Bioengenharia 4 Engenharia da Energia  3 

Física e Química de Materiais 4 Engenharia Elétrica 3 

Ciências da Saúde 4 Engenharia Mecânica 3 

Multicêntrico em Bioquímica e Biologia 

molecular 

4 Engenharia Química 3 



Multicêntrico em Química 4 Geografia 3 

Biotecnologia 4 Física 3 

Teoria Literária e Crítica da Cultura 4 Processos Socioeducativos e Práticas 

Escolares 

3 

Enfermagem 3 Psicologia 3 
 

História 3 Tecnologias para o Desenvolvimento 

Sustentável 

3 

Ciências Agrárias 3   

 

III – Projetos e processos de autoavaliação:  

 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, que 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 acadêmicas. A CPA foi 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 anos, com a implementação do REUNI e do 

EXPANDIR colocou novos desafios para a Comissão Própria de Avaliação, 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 a aumentar a sua 

autonomia da 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 (Expandir e 

REUNI) ampliou significativamente o seu tamanho – saltou de 3790 alunos de graduação em 2007 para mais 

de 13000 em 2014; 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 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, Egressos de Graduação, Discentes 

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



disponibilizados numa plataforma eletrônica (UFSJ/ONLINE) que aperfeiçou o processo de acesso, 

preenchimento e análise dos dados, uma vez que as respostas de todas as perguntas são 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 que foram divulgados em 

todos os setores e salas de aulas de todos os campi, newsletter direcionadas para os diferentes segmentos da 

Comunidade, visitas 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 Tweeter); disponibilização 

dos links para os questionários no Website e na Intranet com acesso dos diferentes segmentos por intermédio 

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 dez dimensões previstas no SINAES, que 

foram organizadas em cinco eixos. O método utilizado para a interpretação e análise dos dados foi a 

estatística descritiva, via análise tabular e gráfica que tem como objetivos obter, organizar e analisar dados, 

bem como determinar as correlações entre eles, proporcionando conclusões e previsões.  São 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 freqüência obtidas das 

variáveis em análise.Com base nas informações obtidas, foram construídos bancos de dados partir dos quais 

foram organizados relatórios caracterizando as respostas de cada um 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, além de permitir 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. 

Observamos que é nesse ponto que temos as nossas maiores fragilidades, levando em consideração que ainda 

não conseguimos implantar 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. 

Consideramos que esta ação é que nos permitirá avançar no sentido de sermos protagonistas 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 Comissão Própria de Avaliação 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 da instituição estão iniciando as suas atividades acadêmicas, num ambiente de profundas 

mudanças, tanto administrativas, quanto acadêmicas. 

 IV – Divulgação e análise dos resultados da autoavaliação:  

 Em razão da expressiva expansão por que passou a UFSJ a partir da implantação dos Programas 

REUNI e EXPANDIR, de 2008 em diante - cuja consolidação dos cursos criados só se deu em 2012/2013 -, 

temos de admitir 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 todas as Pró-reitorias e 

todos os seus setores e divisões 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 ensino, 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 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 

sistemática participação de toda a comunidade no processo de avaliação e a própria CPA teve dificuldade 

com a participação efetiva de seus membros docentes e técnicos administrativos, e praticamente não contou 

com a participação dos alunos e membros externos. 

 Por estas razões, uma das prioridades da gestão que assumiu a reitoria da UFSJ para o período de 

2012-2016, foi a superação desta fragilidade, que exigiu sobretudo, uma maior articulação entre os processos 

de planejamento e avaliação. Por esta razão, o PDI foi reestruturado para o período de 2014-2018, definindo 

um novo período de consolidação da Instituição a partir de sua nova configuração multi campi. No mesmo 

momento, a CPA foi reestruturada e, por esta razão, para o atendimento a esse item do Relato Institucional 

2014, optamos por tomar por referência apenas o último Relatório de Avaliação do ano de 2013, 

considerando-o sintetizador de todo o referido período. 

 Para tanto apresentamos um resumo e 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, da qualidade e da 



inserção internacional da pesquisa, que pode ser comprovado pelo aumento da publicação em periódicos 

indexados, das citações a estes trabalhos e das colaborações internacionais, bem como a consolidação de 

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

programas da 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, meio ambiente, arte e cultura, 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 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 Bioquímica. No campo da cultura, destacam-se as ampliações realizadas no Inverno Cultural 

e nas oficinas e projetos desenvolvidos pelos cursos de Música, Teatro, Artes Aplicadas e das intervenções 

urbanas realizadas pelo curso de Arquitetura e Urbanismo. A inserção regional também foi 

significativamente ampliada com a consolidação das unidades educacionais em Divinópolis, Sete Lagoas, 

Ouro Branco e Congonhas. O mesmo ocorreu com a inserção internacional, como demonstrado pelo 

aumento significativo do número de convênios e intercâmbios realizados com instituições estrangeiras e com 

a implantação do Programa Ciências 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, para atualização do acervo bibliográfico todos com a prioridade de atender às demandas dos 

cursos cujos conceitos são 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.  Contudo, também indicam a existência de 

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

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

 

V – Plano de melhorias a partir dos processos avaliativos:  

 Em grande medida, especialmente considerando o período do atual reitorado iniciado em 2012, os 

processos de gestão da Instituição foram orientados pelos resultados das avaliações internas e externas e 

impactaram diretamente na evolução institucional. Na transição entre a instituição de pequeno porte e com 

atividades concentradas no município de São João del-Rei do ano de 2007 e a UFSJ pós 

EXPANDIR/REUNI de 2008 em diante, tivemos um momento de implantação e consolidação de uma nova 

realidade institucional, onde a Universidade ganhou muito em tamanho e importância, e se tornou uma 

instituição de médio porte. Pois foi justamente nesse período, principalmente em decorrência da grande 

incidência de avaliações in loco para reconhecimento de cursos, que obtivemos significativo retorno sobre os 

nossos rumos acadêmico-administrativos de uma perspectiva externa - sob o olhar dos avaliadores -, fato 

esse que, até então, não havia acontecido na jovem história da UFSJ. Nesse ínterim, a grande quantidade de 



avaliações externas, concentradas justamente no momento de consolidação desse processo de expansão 

institucional, deu novas perspectivas e retroalimentaram as avaliações internas, possibilitando, internamente, 

a inauguração de um novo olhar sobre as nossas deficiências, bem como sobre as nossas virtudes, o que 

passou a orientar, sobremaneira, os processos de gestão. Somando-se a isso, ainda tivemos recentemente uma 

grande reformulação da nossa CPA, a qual ganhou maior independência em relação à gestão, reformulou os 

instrumentos de avaliação interna, e, consequentemente, passou a atuar de uma maneira mais vigorosa e 

incisiva, transformando o Relatório de Avaliação Interna em uma eficiente ferramenta de gestão. 

 Como ações que foram programadas a partir de problemas identificados nos processos de avaliação 

dos últimos dois anos, podem ser citadas as seguintes: 

- Para a melhoria da qualidade dos cursos de graduação foram implantados pela atual gestão Editais para 

equipar laboratórios de ensino - com investimentos de aproximadamente R$ 7.000.000,00 em 2014 -; Editais 

para atualização do acervo bibliográfico dos cursos de graduação - privilegiando a compra de livros que 

compõem a bibliografia básica definida nos projetos pedagógicos -; elaboração de Editais para a realização 

de semanas acadêmicas. Noutra frente, também em resposta a apontamentos feitos pelas avaliações externas, 

foram atualizadas várias normatizações dos Conselhos Superiores da Casa visando à adequação dos seus 

cursos de graduação às legislação e normatizações mais atuais, como por exemplo: Resolução CONEP nº 

007/2013, que 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; Resolução CONEP 

022/2013, que regulamenta a hora-aula institucional de 55 minutos; Resolução CONEP 027/2013, que 

regulamenta a elaboração de Projetos Pedagógicos, já prevendo a contemplação das temáticas transversais de 

Educação Ambiental, Relações Étnico-Raciais e Direitos Humanos; Resolução CONSU/UFSJ nº 11/2012, 

que Institui o Núcleo Docente Estruturante (NDE) nos Cursos de Graduação da UFSJ; Resolução 

CONEP/UFSJ 031/2012, que cria e regulamenta o mecanismo da Revinculação; Resolução CONEP 

043/2013, que regulamenta a abreviação da integralização dos cursos de graduação; Resolução 

CONEP/UFSJ 024/2014, que regulamenta a inscrição periódica nos cursos de graduação; e Resolução 

CONEP/UFSJ nº 008/2014, que dispõe sobre o regime de Recuperação – RER – para os cursos regulares de 

graduação. Ainda podem ser citadas a adoção do SISU como processo seletivo dos cursos de graduação e a 

implantação de programas de tutoria e reestruturação dos programas de monitoria, ambos atendendo 

prioritariamente aos cursos com maior evasão e retenção. 

- No âmbito do aprimoramento dos processos administrativos, atualmente está sendo implantado um 

moderno sistema de gestão integrada, que deverá ser utilizado tanto nas atividades meio (compras, licitação, 

patrimônio, gestão de pessoas, etc.), quanto nas atividades fins da Instituição (ensino, pesquisa e extensão), o 

que certamente proverá a UFSJ de agilidade, eficiência, segurança e transparência em todos os seus 

processos administrativos nesse aspecto;   

- Embora as contratações realizadas no início do processo de expansão tivessem permitido a diminuição na 

sobrecarga de trabalho nos setores administrativos, uma das maiores fragilidades identificas pela CPA em 

2012 e 2013, era a necessidade de ampliação do quadro de técnicos-administrativos. Para suprir esta 

fragilidade a Reitoria buscou a liberação de novas vagas que permitiu a recente contratação de cerca de 165 



novos técnicos-administrativos. Em 2014 a Pró-reitoria de Gestão de Pessoas implantou uma política de 

qualificação deste segmento e investiu na construção de instrumentos para a realização de um 

redimensionamento de pessoal. 

- A Assistência Estudantil, que sempre foi considerada avaliada como um ponto crítico para a Universidade, 

foi inteiramente reformulado com a criação da Pró-reitoria de Assistência Estudantil, que assumiu 

integralmente a coordenação das políticas de assistência estudantil, que até então estavam concentradas em 

um setor da Pró-reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários. Para implantação e desenvolvimento dessa 

nova estrutura foram contratados uma administradora, uma nutricionista, duas assistentes sociais e dois 

psicólogos, qualificando significativamente o trabalho e permitindo a formação de equipes técnicas  em duas 

das seis unidades educacionais da Universidade. Como resultado desta reestruturação institucional, a UFSJ 

aprovou em seu Conselho Superior uma Nova Política de Assistência Estudantil, articulando ações de 

permanência envolvendo a moradia, alimentação, bolsas de permanência, política de atendimento à saúde 

física e mental, além de políticas de esporte e lazer. 

 No atual momento (março de 2015) a UFSJ está passando pelo processo de Recredenciamento. 

Institucionalmente, há grande expectativa de que todos os esforços que foram envidados pela gestão da Casa 

e por toda a comunidade acadêmica no sentido da construção e consolidação de uma Universidade com 

excelência no oferecimento do ensino e grande presença nos campos da pesquisa e da extensão também 

terão, quando da avaliação in loco a que será submetida para a obtenção do seu Recredenciamento, a 

comprovação de que os processos de gestão institucional estão bem orientados pelos processos de avaliação 

interna e externa, e de que ambos estão contribuindo fortemente para a evolução institucional. 

 

VI – Processos de gestão:  

 O Reitorado (2012-2016) assumiu o compromisso de aprimorar os processos de planejamento e 

avaliação instituídos na UFSJ. Neste sentido, deu início a três ações estratégicas paralelas e articuladas: 

revisão completa dos objetivos estratégicos, metas e prazos de vigência do PDI, que passou a ser elaborado 

para um período de 5 anos (2014-2018); elaboração um Plano de Gestão, com o objetivo de operacionalizar 

as ações previstas no PDI, com base nas metas nele definidas, com um período de vigência de 2012 -2016; e 

por fim , o fortalecimento da CPA.  

 O PDI que havia sido construído para o período 2006 – 2016, foi revisto para 2009 – 2018, mas  em 

2013 já estava completamente distanciado da realidade institucional, em razão da grande expansão da 

instituição ocorrida com a adesão aos Programas Reuni e Expandir. A elaboração do novo PDI (2014-2018) 

exigiu a construção de um diagnóstico institucional que procurou sintetizar os resultados das avaliações 

externas e internas realizadas até aquele momento. A partir deste diagnóstico foram reelaborados os 

objetivos estratégicos e definidas novas metas, conforme quadro abaixo:   

Objetivo I: Melhorar a qualidade do trabalho institucional, por meio da valorização, capacitação e 

qualificação dos servidores docentes e técnicos- administrativos. 

Metas:100% dos servidores - Técnicos Administrativos (TAs) 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 II: Reestruturar e ampliar a infraestrutura física e administrativa 

Metas: Todas as unidades educacionais dotadas de infraestrutura física necessária e adequadas 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 III: Adequar processos e procedimentos acadêmicos e administrativos, consolidando a expansão e 

a estrutura multi sede. 

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 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 salário mínimo 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 na UFSJ; Programas de atenção à saúde implantados em todas as unidades 

educacionais;Redução de 25% do índice de retenção e evasão 

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

Metas:Todos os cursos de Graduação com CPC (Conceito Preliminar do Curso) 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 UFSJ 

Objetivo VI: Ampliar a produção técnico-científica e a inovação Tecnológica 

Metas: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 2 anos aos órgãos de fomento; Laboratórios tecnológicos acreditados pelo 

INMETRO; Geração de Inovações tecnológicas 

Objetivo 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 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 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 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; Aumento da 

colaboração acadêmica com instituições nacionais e internacionais mais consolidadas em campos de atuação 

acadêmica prioritária 

 

VII – Demonstração de evolução 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), 

experimentou um crescimento expressivo de suas atividades, ampliando a sua atuação em diferentes campos 

do saber. A UFSJ realiza ensino, pesquisa e extensão, de forma articulada, nos campos das Ciências 

Humanas, Lingüística, 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, em primeiro lugar, no 

aprimoramento de sua infraestrutura física e administrativa. Uma soma vultuosa de recursos foi investida na 

construção de bibliotecas, salas de aulas e laboratórios. Esta expansão não seria possível sem um 

investimento na melhoria dos procedimentos administrativos que está sendo viabilizada com a implantação, 

iniciada em 2014, de um sistema de gestão integrada das atividades administrativas e acadêmicas que 

permitirá o aumento da eficácia e 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, 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/aluno e 

docente/aluno, ainda é necessário a contratação de mais 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 feitas várias 

iniciativas acadêmicas para a melhoria da qualidade dos cursos, incentivando a inovação pedagógica, o uso 

de novas tecnologias e, sobretudo, a criação de programas que visam à diminuição da evasão e da retenção. 

Nesta direção, destacam-se: criação de um Setor de Regulação e Legislação Acadêmica (SERLE), com o 

intuito de dar subsídio para a revisão permanente dos Planos Pedagógicos dos Cursos de Graduação; um 

Setor de Apoio Acadêmico (SEACA), que tem como tarefa promover o acolhimento dos alunos, seu 

acompanhamento e prestar assessoria às coordenadorias de curso, tendo como principais realizações a 

gerências dos programas de monitoria que passa a ter como política a distribuição de bolsas por critérios de 

retenção, podendo contar com até três bolsistas por unidade curricular, nas modalidades de apoio 

pedagógico, nivelamento e de apoio às atividades de laboratório. Ainda, com recursos próprios, a 

implantação do Programa de Tutoria para os departamentos que apresentaram propostas de diminuição da 

evasão e da retenção e da permanência dos alunos principalmente nas áreas básicas e iniciais dos cursos de 

maior evasão. Ainda no campo do apoio acadêmico, foi revitalizada a Congregação (que conta com os 

coordenadores de curso e chefes de departamento), com o intuito de democratizar o acesso, elaboração e 

acompanhamento das políticas para a graduação. Foi criada uma comissão permanente, indicada pela 

Congregação, contando com professores, técnicos em assuntos educacionais, técnicos em TI e alunos, para 

estabelecer novas resoluções de ensino, destacando-se: nova inscrição periódica, critérios de desvinculação 

acadêmica, normas acadêmicas, monitoria, estágio supervisionado, etc. Ainda dentro das metas de 

democratizar as ações para a graduação, foram, ainda sob a gestão do setor de apoio acadêmico, criados 

editais de apoio aos cursos de graduação, permitindo o acesso a toda a comunidade aos critérios, prazos e 

garantindo a execução das ações, nas seguintes áreas: edital de apoio a semanas acadêmicas, edital de apoio a 

realização de eventos, edital para aquisição de material bibliográfico (com critérios baseados no instrumentos 

de avaliação do INEP), edital para aquisição de equipamentos de laboratórios (privilegiando aqueles que 

apresentaram problemas de infraestrutura nas avaliações do INEP) e apoio às equipes de competições 

acadêmicas (que são arma importante no combate à evasão e à retenção). Foi criado ainda o Setor de 

Estágios (SESTA) para dar apoio às coordenadorias de curso e aos alunos no encaminhamento ao estágio, 

sua normatização, tornando o processo ágil e permitindo uma maior visão da instituição nos mercados 

externos. Com esta ação, o número de convênios cresceu e também a qualidade dos convênios, além da 

diminuição do tempo de procura por vaga por porte dos alunos. Ainda no campo da graduação, as políticas 

para fortalecimento dos cursos em fase de implementação mas, mais notadamente, para a consolidação dos 

cursos já existentes, contaram com a construção de pavilhões de salas de aulas em três campi, restaurantes 

universitários em quatro campi, prédios de laboratórios, aquisição de duas fazendas e o estreitamento de 

acordos com o sistema público de saúde.  

 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 doutorados, entre as quais.podem ser citadas: criação do Programa de Apoio à Pós-graduação 

(PIPG – reformulado em 2012, para aumentar a abrangência das ações cobertas pelo programa); aumento 

anual do número de bolsas de iniciação científica.  



 Com orçamento e recursos próprios; 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, inclusive com recursos 

orçamentários próprios; a criação de editais para a realização de parcerias institucionais; a criação de editais 

para a aquisição de equipamentos destinados à pesquisa; a criação de editais de apoio à realização de eventos 

científicos na Instituição, a 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 21 Cursos de Mestrado e 5 Cursos de Doutorado, tendo aprovado 

para o início em 2015 mais um Programa de Pós-graduação na Área de Ecologia (nível mestrado).   

 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 pelos seus diferentes 

setores: 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 merecem destaque: aumento do número de bolsas de extensão; 

aumento dos recursos do Fundo de Extensão (utilizado para o financiamento da participação dos professores, 

técnicos e alunos nos Congressos e Fóruns de Extensão); aumento do número de Projetos e Programas de 

Extensão, abrangendo diferentes áreas de atuação; aumento da participação da UFSJ nos Editais do 

PIBEX/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 arte e cultura no campo da 

música, literatura, artes cênicas, artes plásticas, etc., além de grandes eventos musicais com a participação de 

artistas consagrados na música popular brasileira; e a realização de um grande número de exposições de artes 

plásticas e de eventos musicais no Centro Cultural.  

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

Reitoria de Assuntos Estudantis e a criação da política de Assistência Estudantil aprovada no CONSU, com o 

aperfeiçoamento dos critérios de avaliação socioeconômica, para distribuição das vagas para a moradia 

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

permanência, mas o desafio é ampliar ainda mais os programas de permanência para todos os discentes, em 

especial para aqueles com vulnerabilidade social, construindo mais restaurantes universitários, ampliando os 

programas de moradia estudantil e de assistência à saúde física e psicológica. 

 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 e docentes. Nesse sentido, é 

preciso que os gestores que assumam a responsabilidade de direção da UFSJ no período de vigência do Plano 

de Desenvolvimento Institucional estejam comprometidos com os objetivos e as metas propostas, 

contribuindo para a transformação e o desenvolvimento da sociedade. 


