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 2. DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

2.1. Breve Histórico da UFSJ 

A Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) tem uma 

história de sessenta e cinco anos formando sucessivas gerações de 

estudantes de São João del-Rei e região. Em suas raízes estão a 

Faculdade Dom Bosco de Filosofia, Ciências e Letras (FADOM), a 

Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis 

(FACEAC) e a Faculdade de Engenharia Industrial (FAEIN), que foram 

transferidas de suas mantenedoras originais, por meio da Lei nº 7.555, de 

18 de dezembro de 1986, para mantença da recém-criada Fundação 

de Ensino Superior de São João del-Rei (FUNREI)1.  

O primeiro pilar da trajetória da UFSJ foi estabelecido em 1953, 

quando foi autorizado o funcionamento da Faculdade Dom Bosco de 

Filosofia, Ciências e Letras (FADOM), mantida pela Inspetoria Salesiana 

Dom Bosco. Estruturada a partir de 19482, seus estatutos foram 

aprovados por meio do Decreto nº 34.392, de 27 de outubro de 19533. 

Suas atividades foram iniciadas em 9 março de 1954, oferecendo os 

cursos de Filosofia, Pedagogia e Letras. Nos anos seguintes, a FADOM 

acrescenta os cursos de Didática (1957)4, Ciências Sociais (1960)5, 
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Ciências (1967)6, e Psicologia (1972)7. Os cursos de Ciências Sociais e 

Didática foram extintos antes do processo de federalização. Da 

Faculdade Dom Bosco, a UFSJ ainda mantém os cursos de Filosofia, 

Letras, Pedagogia e Psicologia. O curso de Ciências foi mantido até 

2002 quando foi desmembrado nas Licenciaturas em Física e em 

Química. A Faculdade Dom Bosco foi formalmente extinta em 1991, 

com a entrada em vigor do primeiro estatuto da FUNREI. 

O segundo pilar de origem da UFSJ é a Fundação Municipal 

de São João del-Rei8. Criada inicialmente como Fundação Universitária 

Municipal de São João del-Rei, pela Lei nº 1.177, de 6 de outubro de 

1970, e regulamentada pelo Decreto nº 611, de 15 de outubro de 1970, 

era formalmente composta de quatro faculdades, a saber: Medicina, 

Direito, Engenharia Industrial e Ciências Econômicas, Administrativas e 

Contábeis. O nome da Fundação foi alterado para Fundação 

Municipal de São João del-Rei pelo Decreto nº 779 de 1973. A 

Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis 

(FACEAC) iniciou suas atividades em 19729; a Faculdade de Engenharia 

Industrial (FAEIN), inicialmente Faculdade de Engenharia de Operação, 

teve seus cursos de Engenharia de Operações, Engenharia Industrial 

Elétrica e Engenharia Industrial Mecânica autorizados em 197510 e 

reconhecidos em 1978. O curso de Engenharia de Operações foi extinto 

antes da federalização da FAEIN. As Faculdades de Direito e Medicina 

foram criadas, mas não se concretizaram. Os cursos de Administração e 
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  BRASIL. Decreto nº 60.645, de 28 de Abril de 1967. Disponível em: 

<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-60645-28-abril-1967-401307-
norma-pe.html>, acessado em 28 de março de 2019. 
7
  BRASIL. Decreto nº 78.560, de 11 de Outubro de 1976. Disponível em: 

<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-78560-11-outubro-1976-427672-
publicacaooriginal-1-pe.html>, acessado em 28 de março de 2019. 
8
 VIEGAS, Milton Resende. Raízes da Funrei. São João del-Rei: FUNREI, 1996. 

9
 BRASIL. Decreto nº 70.848, de 17 de Julho de 1972. Disponível em: 

<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-70848-17-julho-1972-419529-
publicacaooriginal-1-pe.html>, acessado em 28 de março de 2019. 
10

 BRASIL. Decreto nº 76.146, de 21 de Agosto de 1975. Disponível em: 

<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-76146-21-agosto-1975-425999-
publicacaooriginal-1-pe.html>, acessado em 28 de março de 2019. 



3 

 

Ciências Econômicas, oriundos da FACEAC, e os de Engenharia Elétrica 

e Engenharia Mecânica, oriundos da FAEIN, fazem parte do elenco de 

cursos oferecidos pela UFSJ. Assim como a FADOM, a FACEAC e FAEIN 

foram extintas em 1991, com a entrada em vigor do estatuto da FUNREI. 

A FUNREI foi criada pela Lei nº 7.555, de 18 de dezembro de 

198611, tendo sido instituída pelo Governo Federal para receber as 

faculdades supracitadas na condição de mantenedora, sendo 

formalmente instalada em 21 de abril de 1987. Por meio da Lei 10.425, 

de 19 de abril de 200212, a FUNREI foi transformada na Universidade 

Federal de São João del-Rei, adotando a sigla UFSJ após consulta à 

comunidade.  

Atualmente, a Instituição estrutura-se administrativamente em 

seis unidades educacionais, três equipamentos culturais e duas 

fazendas experimentais. Das faculdades pioneiras, a UFSJ herdou o 

Campus Dom Bosco e o Campus Santo Antônio. Em junho de 1995, a 

UFSJ adquiriu o Solar da Baronesa, no centro histórico de São João del-

Rei e, e em 28 de abril de 2000, instalou ali seu Centro Cultural. O 

Campus Tancredo Neves iniciou as atividades em 2004, tendo sido 

incorporado em 2002 por meio de um contrato de comodato firmado 

com a Prefeitura de São João del-Rei. Entre 2007 e 2008 a UFSJ criou três 

unidades educacionais em outros municípios de Minas Gerais: o 

Campus Alto Paraopeba (CAP), localizado na divisa dos municípios de 

Congonhas e Ouro Branco; o Campus Sete Lagoas (CSL), na cidade 

homônima; e o Campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO), situado no 

município de Divinópolis.  

No dia 2 de setembro de 2006 foi inaugurado no 2º andar do 

Centro Cultural da UFSJ o Espaço Koellreutter. Organizado a partir do 

importante acervo de Hans-Joachim Koellreutter, doado à UFSJ, este 

espaço interativo oferece uma exposição permanente de obras e 
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12

 BRASIL. Lei nº 10.425, de 19 de abril de 2002. Disponível em: 
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objetos representativos do compositor, destinado a músicos, 

pesquisadores e ao público em geral, interessados em conhecer sua 

obra e influência na música brasileira. Em 2007 foi criado o Núcleo de 

Educação a Distância (NEAD), que oferece suporte a cursos de 

graduação, extensão e pós-graduação. No dia 5 de outubro de 2009, 

em uma breve cerimônia no Centro Cultural, foi realizada a assinatura 

do termo de doação à UFSJ do casarão histórico, denominado “Fortim 

dos Emboabas”. A doação realizada pelo Almirante Max Justo Guedes, 

incluiu o imóvel e seu terreno, bem como a coleção de arte popular 

brasileira, com cerca de 100 peças de diversas regiões. O Almirante foi 

criador e diretor por décadas do Museu Nacional da Marinha, além de 

conselheiro do Instituto Nacional do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN)13. Em 2012, por meio da Resolução CONSU nº 22, de 14 

de maio de 2012, o acervo do CEREM, bem como o imóvel que o 

abrigava, foram transferidos à UFSJ. Em 2003 foi recuperado e 

adaptado o imóvel localizado no centro histórico para abrigar o 

importante acervo herdado do Maestro José Maria Neves, composto 

por partituras manuscritas e impressas, correspondências, recortes de 

jornais, programas de concertos, monografias e teses, fotografias, 

instrumentos musicais, objetos e diversos outros documentos. O acervo 

do CEREM é composto pelo acervo pessoal do musicólogo José Maria 

Neves; pelo acervo de livros, partituras e discos do pianista Tarcísio 

Nascimento Teixeira; e pela luteria e instrumentos do “luthier” João 

Onofre de Souza. Em junho de 2014 foram inauguradas as fazendas 

experimentais Boa Esperança, localizadas no distrito são-joanense de 

São Miguel do Cajuru, e a Granja Manoa, localizada no município de 

Jequitibá, região de Sete Lagoas, para atender demandas 

acadêmicas, principalmente nas áreas de agronomia, zootecnia, 

engenharias de alimento e florestal14. 
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Toda essa estrutura detalhada acima, propicia que a UFSJ 

oferte 46 cursos de graduação na modalidade educação presencial e 

quatro na modalidade educação a distância. Considerando os 

oferecimentos em regime integral e/ou noturno, modalidade e as 

entradas no primeiro e segundo semestres, aos postulantes são 

oferecidas 72 alternativas de entrada.  

 

 

FIGURA 1: Evolução do quadro de oferta de cursos de graduação na UFSJ 

Fonte: PROEN/UFSJ 

 

Em 2001 foi criado o primeiro programa de pós-graduação 

stricto sensu na UFSJ, o que contribuiu para que a FUNREI passasse a ter 

o status de Universidade. Hoje, a UFSJ conta com 31 programas de pós-

graduação, ofertando 31 cursos em nível de mestrado e 7 de 

doutorado. 

Para o desenvolvimento das atividades de Artes, Ensino, 

Pesquisa e Extensão, que envolvem um conjunto de 11.791 discentes de 

graduação e 1.041 de pós-graduação lato e stricto sensu, a UFSJ conta 

com 854 docentes efetivos e 534 técnicos-administrativos15. O alto 

padrão de formação de seu quadro profissional - cerca de 90% do 

corpo docente é composto por doutores, aliado à significativa oferta 
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de cursos noturnos, conjugam os anseios da Instituição pela oferta de 

ensino de alta qualidade e a preocupação com a responsabilidade 

social, atendendo o discente trabalhador e a população de mais baixa 

renda nas regiões onde a UFSJ se faz presente. 

 

 

FIGURA 2: Evolução do número de discentes matriculados nos cursos de graduação 

da UFSJ 

Fonte: PROEN/UFSJ 

 

 

FIGURA 3: Evolução do número de docentes efetivos da UFSJ 

Fonte: PROGP/UFSJ 
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Discentes 2005 2008 2014 2018 

Graduação presencial 3.417 4.216 11.293 11.791 

Graduação a distância 0 0 2.517 1.082 

Subtotal – Graduação 3.417 4.216 13.810 12.873 

Pós-Graduação (Doutorado) 0 0 57 145 

Pós-Graduação (Mestrado) 20 87 620 893 

Pós-Graduação (Residência) 0 0 17 101* 

Pós-Graduação 

(Especialização) 
186 244 1.057 2.605* 

Subtotal – Pós-Graduação 206 331 1.751 3.599 

Total 3.623 4.547 15.561 16.472 

     

Cursos 2005 2008 2014 2018 

Graduação presencial 15 25 44 46 

Graduação a distância 0 0 4 4 

Subtotal – Graduação 15 25 48 50 

Pós-Graduação (Doutorado) 0 0 4 6 

Pós-Graduação (Mestrado) 2 6 20 28 

Pós-Graduação (Residência) 0 0 2 4 

Pós-Graduação 

(Especialização) 
6 8 14 12 

Subtotal – Pós-Graduação 8 14 40 50 

Total 23 39 88 100 

     

Outros dados 2005 2008 2014 2018 

Docentes permanentes 193 246 761 854 

Doutores 98 160 544 676 

Mestres 76 68 176 119 

Graduados / Especialistas 19 18 41 59 

Técnicos Administrativos 232 314 548 534 

Custeio e Investimento R$35.739.151,57 R$79.569.448,58 R$225.673.233,41 R$315.198.175,21 

 
QUADRO 1: Quantitativo de discentes, cursos, docentes, técnicos e orçamento de 

2005 a 2018. 

Fonte: Relatórios de gestão de 2005, 2008, 2014 e 2018 (UFSJ em Números). 
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2.2. Áreas de atuação acadêmica 

A UFSJ oferece graduações em todas as grandes áreas do 

conhecimento: Ciências Humanas, Linguística, Letras e Artes, Sociais 

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

Ciências da Saúde e Ciências Agrárias. Como consequência da 

expansão da graduação, ocorrida nos últimos 10 anos, a pós-

graduação e a pesquisa também se ampliaram, diversificando as áreas 

de atuação da Instituição. 

No âmbito da Extensão, a UFSJ atua em oito Áreas Temáticas, 

que são eixos integradores da Política Nacional: 1) Comunicação; 2) 

Cultura; 3) Direitos Humanos e Justiça; 4) Educação; 5) Meio Ambiente; 

6) Saúde; 7) Tecnologia e Produção; 8) Trabalho. 

 

2.3. A UFSJ que queremos! 

O essencial deste Plano de Desenvolvimento Institucional 

alicerça-se em práticas e ideais de construção coletiva, visando 

desenvolver um planejamento para a UFSJ que queremos para o 

período de 2019 a 2023. 

Para fins de organização da informação, os objetivos do PDI 

estão estruturados em 3 eixos (Acadêmico, Administrativo e Estrutural) e 

subdivididos por áreas temáticas e elencados a partir de uma diretriz 

geral. É importante salientar que tal divisão é apenas para fins didáticos, 

tendo em vista que os objetivos e ações previstas são complementares 

e interdependentes, gerando impactos entre si, mesmo quando 

posicionados em eixos ou áreas diferenciados. 

A UFSJ deve garantir a todos o direito de igual oportunidade 

de acesso direto, imediato, permanente e o mais autônomo possível a 

todos os serviços, ambientes e relacionamentos humanos. Para o ciclo 

2019-2023, partiram da comunidade acadêmica demandas por ações 

necessárias para o aprimoramento da cultura institucional da 
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Universidade, na direção de maior transparência, agilidade e 

posicionamento em defesa do serviço público gratuito e de qualidade, 

buscando ser uma Instituição exemplar em termos de acessibilidade e 

inclusão, promovendo a superação de barreiras físicas, 

comunicacionais, metodológicas, instrumentais, programáticas e 

atitudinais, assim como atuando conjuntamente com a comunidade 

externa na superação das condições de precariedade humana e 

desigualdades. 

A complexidade dos temas extrapolam as questões inerentes 

às unidades da UFSJ, demandando que a Instituição realize também 

ações dialógicas com os agentes públicos e comunidades urbanas e 

rurais das quais faz parte. Para se alcançar os objetivos esperados, aqui 

compilados, foi possível filtrar uma demanda que perpassou todos os 

Grupos de Trabalho envolvidos na construção da minuta deste plano: a 

necessidade de reestruturação administrativa e acadêmica da UFSJ, 

concatenada com viabilidade econômico-financeira. Foi consenso tal 

necessidade e que caberá às gestões que se estabelecerão no próximo 

período de vigência do PDI a conceber a forma e conduzir os trabalhos. 

Atenta a seu papel na sociedade, a UFSJ apresenta seus 

princípios, finalidades e objetivos  estatutários, a partir dos quais e, 

diante dos desafios para o próximo ciclo, estabelece Missão, Visão e 

Valores institucionais. 

 

2.3.1. Princípios 

Os princípios da UFSJ, conforme Art. 3º de seu Estatuto, são:   

● Ética; 

● Gestão democrática; 

● Natureza pública e gratuita do ensino, sob 

responsabilidade da União; 
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● Liberdade e excelência de ensino, pesquisa e extensão, 

bem como difusão e socialização crítica do saber, sem 

discriminação de qualquer natureza; 

● Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

● Universalidade e interdisciplinaridade do conhecimento; 

● Indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão; 

● Respeito à dignidade da pessoa humana e seus direitos; 

● Exercício da justiça e bem-estar do ser humano; 

● Transparência nas ações institucionais; 

● Valorização dos profissionais da educação; 

● Desenvolvimento cultural, científico, artístico, 

tecnológico, social e econômico da região, do estado e 

do país; 

● Compromisso com a solidariedade entre os povos, com 

a defesa dos direitos humanos e com a preservação do 

meio ambiente. 

 

2.3.2. Missão 

A UFSJ, como instituição pública, assume a missão de educar, 

desenvolvendo com excelência as atividades de Ensino, Extensão e 

Pesquisa de forma indissociável, contribuindo na indução de mudanças 

e avanços na direção de uma sociedade justa e igualitária, por meio do 

encontro, da análise e da construção de práticas e conhecimentos, 

considerando os contextos acadêmicos, éticos, culturais, sociais e 

ambientais. 

 

2.3.3. Visão 

Ser uma universidade comprometida com a superação das 

desigualdades e com o desenvolvimento da humanidade. 
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A noção de Humanidade, aqui adotada, não se refere a 

dados meramente demográficos, mas a um conjunto de valores 

considerados válidos, necessários e dignos de serem perseguidos, tais 

como a alteridade, a Justiça, a dignidade humana, o direito dos povos, 

a liberdade, as diferenças culturais.  

 

2.3.4. Valores 

A UFSJ baseia-se nos seguintes valores: 

● Cidadania – assegurar a liberdade, os direitos e as 

responsabilidades individuais e comunitárias; 

● Cooperação – interagir para o bem comum: local, 

regional, nacional e internacionalmente; 

● Criatividade – inovar teórica e empiricamente, na 

construção interdisciplinar de conhecimentos relevantes 

à transformação socioambiental; 

● Dignidade – tratar e retratar com respeito toda pessoa e 

comunidade; 

● Diversidade – respeitar e incluir pessoas e comunidades, 

em seus modos de ser e agir, considerando suas 

características distintivas; 

● Equidade – promover compartilhamento justo das 

condições fundamentais ao desenvolvimento humano; 

● Ética – agir à luz das ideias de universalidade, respeito, 

integridade e dignidade de todos os sujeitos de direito; 

● Sustentabilidade – produzir conhecimento eticamente 

responsável, consciente de que desenvolvimento 

socioeconômico não pode ser dissociado da 

preservação e conservação ambiental. 
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2.3.5. Finalidade 

A UFSJ, conforme Art. 4º de seu Estatuto, tem por finalidade a 

geração, o desenvolvimento, a transmissão e a aplicação de 

conhecimentos por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, de 

forma indissociável entre si e integrados na educação do cidadão, na 

formação científica e técnico-profissional, na difusão da cultura e na 

produção filosófica, artística, científica e tecnológica. 

 

2.3.6. Objetivos e estratégias 

A UFSJ define seus objetivos gerais  no art. 5º de seu Estatuto: 

● Estimular o desenvolvimento do espírito científico e da 

reflexão crítica; 

● Incentivar a pesquisa científica e tecnológica e a 

produção cultural; 

● Promover ampla divulgação dos conhecimentos 

culturais, científicos e técnicos, tanto aqueles que 

constituem patrimônio da humanidade, quanto os 

produzidos pela Universidade Federal de São João del-

Rei; 

● Incentivar o permanente aperfeiçoamento científico, 

cultural e profissional. 

Para alcançar seus objetivos, a UFSJ estabelece as estratégias 

no art. 6º de seu Estatuto: 

● Formar e colaborar na formação contínua de 

diplomados, nas diferentes áreas do conhecimento, de 

tal modo a se tornarem aptos para a inserção no 

mundo do trabalho e para a participação no 

desenvolvimento da sociedade brasileira; 

● Estudar os problemas do mundo contemporâneo, em 

particular os nacionais e regionais, com o propósito de 

contribuir para a busca de soluções para os mesmos; 
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● Estabelecer com a comunidade uma relação de 

reciprocidade, através da qual a Universidade coloque 

ao alcance dela, por meio de cursos e serviços 

especializados, a técnica, a cultura e os resultados das 

pesquisas que realizar; 

● Ampliar e fortalecer os vínculos da Universidade com 

instituições de Educação Básica, sobretudo as públicas; 

● Ampliar e fortalecer a rede de tecnologias de 

informação e de comunicação da Universidade e 

facilitar o acesso a ela por parte da comunidade 

interna e externa, na forma da lei; 

● Aperfeiçoar a cultura de avaliação e de prestação de 

contas de suas atividades à comunidade interna e 

externa. 

 

Tendo como base tais premissas estatutárias e institucionais, a 

comunidade universitária, em processo de construção coletivo, propõe 

os seguintes 75 objetivos, que se desdobram em ações e respectivos 

indicadores para o ciclo 2019 a 2023: 

 

2.3.6.1. Objetivo macroestruturante 

Objetivo 1 Ações Indicadores 

Modernizar a estrutura 

administrativa e 

acadêmica, visando a 

legalidade, 

transparência, celeridade 

e efetividade dos 

procedimentos 

Revisar o Estatuto e 

Regimento Geral 

Novo Estatuto aprovado 

 

Novo Regimento Geral 

aprovado 

Revisar as resoluções e 

demais instrumentos 

normativos internos 

Número de resoluções 

revisadas 

 

Número de assuntos 

contemplados 

Mapear, revisar e tornar 

público os fluxos dos 

processos institucionais 

Mapas revisados 

 

Mapas publicados 

 

Eficácia dos processos 

 

Redução no prazo médio 

de atendimento de 
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demandas 

Implantar instâncias 

formais de suporte 

administrativo qualificado 

a formulação de projetos 

institucionais e 

interinstitucionais 

Instância ou estruturas 

reformuladas ou 

implantadas 

Estabelecer a 

aproximação entre os 

cursos e programas da 

UFSJ para 

desenvolvimento de 

ações e projetos de 

interesse institucional 

Número de ações 

desenvolvidas utilizando 

saberes próprios de 

discentes, docentes, 

técnicos e prestadores de 

serviço 

 

2.3.6.2. Eixo acadêmico: Artes 

Objetivo 2 Ações Indicadores 

Consolidar a 

implementação da 

Política de Artes 

Intensificar práticas de 

criação e promoção da 

troca artística entre UFSJ e 

comunidade externa 

Número de projetos 

aprovados X demanda 

 

Número de 

projetos/eventos 

realizados 

Criar, reestruturar e manter 

espaços artísticos 

institucionais 

Número de espaços físicos 

destinados para 

atividades artísticas x 

demanda 

Propor revisão dos fluxos 

para o estabelecimento 

de parcerias com 

instituições não educativas 

Fluxos redefinidos 

Promover reestruturação 

administrativa para 

profissionalizar a produção 

artística 

Estrutura administrativa de 

suporte à gestão da 

Política de Artes criada e 

em funcionamento 

  

Objetivo 3 Ações Indicadores 

Valorizar a Arte como 

campo de pesquisa 

Desenvolver métricas de 

avaliação que considere 

a área de Artes, enquanto 

produção do 

conhecimento 

Número de editais 

contendo critérios 

específicos de avaliação 

de propostas de Artes X 

demanda 
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2.3.6.3. Eixo acadêmico: Assistência Estudantil 

Objetivo 4 Ações Indicadores 

Acompanhar as taxas de 

retenção e evasão dos 

discentes atendidos por 

recursos oriundos do Plano 

Nacional de Assistência 

Estudantil (PNAES) 

Ampliar o número de 

campanhas educativas: 

contra o trote; em favor 

da valorização do 

Patrimônio Público da UFSJ 

e das cidades; 

valorização da vida; 

valorização da saúde; 

entre outras 

Total de campanhas 

realizadas 

Ampliar o número de 

auxílios para participação 

em atividades 

pedagógicas, 

apresentação e 

participação em eventos 

acadêmicos, científicos e 

culturais 

Total de auxílios 

concedidos 

Consolidar a participação 

de discentes em 

vulnerabilidade 

socioeconômica em 

programas de ensino, 

extensão e pesquisa 

Total de participantes por 

programa 

Criar ferramentas para 

acompanhamento das 

taxas de retenção e 

evasão dos discentes 

Taxa de retenção 

 

Taxa de evasão 

 

Objetivo 5 Ações Indicadores 

Desenvolver ações de 

prevenção e promoção 

de saúde integral para os 

discentes de graduação 

da UFSJ 

Reorganizar o Programa 

de Atendimento 

Psicossocial, visando 

estabelecer ações que 

possibilitem a ampliação 

de atendimentos. 

Total de atendimentos 

realizados 

 

Estimular programas de 

reeducação alimentar, 

combate ao tabagismo e 

doenças sexualmente 

transmissíveis, entre outras 

de promoção à saúde. 

Total de programas 

desenvolvidos 

Consolidar e aprimorar, 

em todas as unidades, os 

programas de assistência 

à saúde (física, mental, 

bucal e oftalmológica) e 

articular a construção de 

protocolos para ocasiões 

de urgência e 

emergência 

Total de clínicas e/ou 

profissionais credenciados 

 

Total de protocolos 

criados 
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Objetivo 6 Ações Indicadores 

Aprimorar o Programa de 

Avaliação 

Socioeconômica (PASE), 

com foco nos resultados e 

no crescimento do 

discente de forma 

individualizada, buscando 

a valorização acadêmica 

e a permanência do 

discente na Instituição 

Democratizar as decisões 

sobre a distribuição de 

recursos do Plano 

Nacional de Assistência 

Estudantil (PNAES), por 

meio da implantação do 

Orçamento Participativo 

Total de participantes na 

elaboração do 

orçamento 

Promover a atualização 

constante dos critérios de 

Avaliação 

Socioeconômica do PASE, 

considerando as 

mudanças da realidade 

social e econômica 

Número de normas 

atualizadas 

 

Número de processos 

aprimorados 

Estabelecer critérios de 

avaliação de resultados 

do PASE, com base na 

metodologia 

desenvolvida no Fórum 

Nacional dos Pró-Reitores 

de Assuntos Estudantis 

(FONAPRACE) 

Indicadores do 

FONAPRACE adotados 

 

Objetivo 7 Ações Indicadores 

Informatizar a avaliação 

socioeconômica dos 

discentes de graduação 

ingressantes pelas ações 

afirmativas do Sistema de 

Seleção Unificada (SISU) 

Implantar sistema capaz 

de informatizar a 

avaliação 

socioeconômica 

Número de avaliações 

realizadas X demanda 

Articular junto a outros 

órgãos o 

compartilhamento das 

informações do 

questionário 

socioeconômico 

respondido pelo discente 

no momento da pré-

inscrição do SISU 

 

Objetivo 8 Ações Indicadores 

Propor e implantar 

políticas de apoio às 

atividades estudantis nas 

áreas de artes, esporte, 

lazer, cultura e meio 

ambiente 

Articular a criação de 

hortas comunitárias e o 

plantio de árvores 

frutíferas em espaços de 

convivência 

Levantamento de 

espaços potenciais 

realizado 

 

Espaços efetivamente 

utilizados 

Propor uma política de 

acolhimento estudantil 

Total de atividades de 

acolhimento estudantil 

Articular a 

implementação de 

Número de projetos 

cadastrados 
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sistema de registro de 

projetos de lazer para a 

comunidade acadêmica 

Implementar a política de 

Assuntos da Diversidade e 

Diferença 

Número de eventos 

apoiados 

 

Objetivo 9 Ações Indicadores 

Reestruturar os processos 

de gerenciamento e de 

atendimento ao público 

nos Restaurantes 

Universitários 

Instalar catracas 

eletrônicas para controle 

de entrada nos 

Restaurantes Universitários 

de todas as unidades 

Total de catracas 

instaladas 

Venda de créditos para 

entrada nos Restaurantes 

Universitários através de 

cartões magnéticos 

Venda de créditos 

implantada 

Criar uma metodologia 

para fiscalização de 

contratos com a criação 

de protocolos 

Total de procedimentos 

mapeados 

Capacitar equipe de 

fiscais 

Total de fiscais 

capacitados 

Criar comissão local de 

fiscalização dos RUs pela 

comunidade acadêmica 

com participação de 

servidores, terceirizados e 

discentes 

Número de comissões 

criadas X demanda 

 

 

2.3.6.4. Eixo acadêmico: Extensão 

Objetivo 10 Ações Indicadores 

Revisar a política e o 

funcionamento da 

Extensão 

Revisar a política 

institucional de Extensão 
Resolução publicada 

Revisar a regulamentação 

da Extensão 
Resolução publicada 

 

Objetivo 11 Ações Indicadores 

Inserir a Extensão nos 

currículos dos cursos de 

graduação e, de forma 

opcional, na pós-

graduação, nas 

modalidades educação 

presencial e a distância 

Normatizar a Extensão nos 

cursos de graduação e, 

de forma opcional, na 

pós-graduação, 

independentemente de 

modalidade de oferta 

Total de projetos 

pedagógicos de curso 

adequados 

Desenvolver condições 

para implementação das 

normativas que regem o 

tema 

Instrumentos normativos 

estabelecidos X demanda 

 

Apoio administrativo X 
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demanda 

 

Orçamento aplicado ao 

objeto X demanda 

 

2.3.6.5. Eixo acadêmico: Graduação 

Objetivo 12 Ações Indicadores 

Estabelecer 

acompanhamento efetivo 

da evasão e retenção nos 

cursos da UFSJ, visando a 

redução dos respectivos 

índices 

Instituir instrumentos para 

mapear perfil 

socioeconômico e de 

formação dos ingressantes 

Índices de evasão e 

retenção ano a ano, com 

diagnóstico situacional 

Implementar instrumentos 

para diagnóstico de 

retenção e evasão 

Aperfeiçoar políticas de 

acolhimento e 

acompanhamento 

acadêmico e psicológico 

Desenvolver programas 

de nivelamento para as 

disciplinas com maior 

índice de retenção 

 

Objetivo 13 Ações Indicadores 

Ampliar as possibilidades 

de formação discente 

Integrar os cursos de 

graduação, oferecidos 

nas modalidades 

educação presencial e a 

distância, com a pós-

graduação, extensão e 

pesquisa 

Taxa de Sucesso na 

Graduação (TSG)  

 

Conceito Enade de cursos 

e discentes 

Atualizar os projetos 

pedagógicos dos cursos 

de graduação 

Ampliar a atuação do 

Setor de Estágio junto às 

coordenadorias 

Fomentar a 

interdisciplinaridade no 

ensino de graduação 

Oferecer disciplinas 

extemporâneas, nas 

modalidades presencial e 

a distância, para evitar o 

prolongamento do tempo 

de integralização do curso 

Ampliar a oferta de 

disciplinas utilizando-se 

das ferramentas da 

modalidade educação a 

distância em cursos 
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presenciais 

Atualizar o acervo 

bibliográfico 

Construir instrumentos 

para conscientização 

sistemática da 

comunidade acadêmica 

da importância dos 

processos de avaliação 

SINAES 

Atualizar e reestruturar os 

laboratórios de ensino 

Aprimorar os mecanismos 

de aproximação e 

interação entre a 

universidade e seus 

egressos 

Fomentar as parcerias 

com instituições públicas e 

privadas, nacionais e 

internacionais, para 

promoção de atividades 

ligadas ao ensino, 

pesquisa, extensão e 

inovação tecnológica 

Ampliar a interação dos 

discentes de graduação 

com o mercado de 

trabalho, visando ao 

aprendizado da prática e 

à empregabilidade 

Tornar contínua a oferta 

de cursos de graduação 

oferecidos na modalidade 

educação a distância 

Promover reestruturação 

administrativa e 

acadêmica, tornando 

mais integrada e efetiva a 

modalidade Educação a 

Distância nos cursos de 

graduação, 

independente de sua 

modalidade de oferta 

Inserir a dimensão 

internacional e 

intercultural na formação 

do discente 
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Objetivo 14 Ações Indicadores 

Aperfeiçoar programas de 

apoio acadêmico 

Criar editais de apoio 

financeiro para equipes 

de competições 

acadêmicas 

Taxa de participação 

discente em atividades 

extracurriculares 

Institucionalizar a 

existência de equipes de 

competições acadêmicas 

Fortalecer o apoio aos 

grupos do Programa de 

Educação Tutorial (PET) 

Reestruturar os programas 

de ensino, visando 

melhorar a aplicação de 

bolsas 

Criar o programa de 

Tutoria 

Incentivar a realização de 

mobilidade acadêmica 

Estimular a expansão de 

empresas juniores 

 

Objetivo 15 Ações Indicadores 

Institucionalizar a política 

de formação de docentes 

da educação básica 

Promover a integração 

dos cursos de licenciatura 

às redes públicas de 

ensino e escolas de 

educação básica 

Número de ações 

decorrentes da política de 

formação de docentes da 

educação básica  

 

TSG dos cursos de 

Licenciatura 

Implementar programas 

de apoio à formação 

inicial e continuada de 

docentes da educação 

básica 

Ampliar a participação 

em programas, 

governamentais ou não, 

de apoio à formação 

inicial e continuada de 

docentes da educação 

básica 

Apoiar a atuação da 

comissão de integração 

para Políticas de 

Formação de Docentes 

da Educação Básica 

Promover cursos, palestras, 

oficinas e demais eventos 

destinados à formação 

inicial e continuada dos 

docentes da educação 

básica 

Criar mecanismos de 

reconhecimento das 
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atividades de orientação 

de estágios 

 

Objetivo 16 Ações Indicadores 

Melhorar os indicadores 

acadêmicos de 

qualidade dos cursos 

Aprimorar, a partir de 

recursos multimídia, 

material didático de 

ensino, tanto na 

modalidade a distância e 

quanto na presencial 

Conceito preliminar de 

curso (CPC)  

 

Conceito Enade 

 

Índices de evasão e 

retenção 

 

Índice de satisfação dos 

discentes 

Aprimorar e ampliar os 

programas institucionais 

de apoio pedagógico 

Realizar capacitação de 

pessoal com foco em 

questões didáticas e 

organizacionais 

Aperfeiçoar as 

ferramentas de pesquisa 

de satisfação dos 

discentes 

 

Objetivo 17 Ações Indicadores 

Expandir oferta de cursos 

de graduação na 

modalidade a distância 

Ampliar o número de 

cursos de graduação 

oferecidos na modalidade 

educação a distância 

Número de cursos 

oferecidos em EAD 

 

Volume de recursos 

advindos do sistema UAB 

 

Volume de recursos 

advindos de fontes 

alternativas institucionais 

 

Volume de recursos 

captados em outras 

fontes 

Viabilizar formas de 

fomento alternativas, além 

do Sistema Universidade 

Aberta do Brasil (UAB) 

 

2.3.6.6. Eixo acadêmico: Pesquisa 

Objetivo 18 Ações Indicadores 

Consolidar a Pesquisa em 

todas as áreas do 

conhecimento 

Criar Comissão de 

Pesquisa para formulação, 

proposição e 

acompanhamento da 

Política Institucional de 

Pesquisa da Instituição 

Regulamentação de 

Pesquisa aprovada 

Realizar, periodicamente, 

diagnóstico institucional 

da Pesquisa 

Publicação periódica de 

diagnóstico 

Ampliar a qualificação Número de servidores 
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para a participação em 

atividades de pesquisa 

dos docentes e técnicos-

administrativos 

envolvidos em projetos de 

pesquisa, aferido por 

sistema oficial 

Apoiar a consolidação da 

pesquisa através dos 

núcleos e grupos de 

pesquisa da Instituição 

Número de pessoas 

envolvidas nos grupos de 

pesquisa 

 

Volume de recursos 

externos captados para as 

atividades de pesquisa 

 

Recursos destinados às 

atividades de pesquisa 

 

Número de bolsistas de 

produtividade do CNPq 

da Instituição 

 

Percentual de bolsistas de 

produtividade do CNPq 

por área de 

conhecimento da 

Instituição 

 

Produção técnico-

científica (artigos em 

periódicos, trabalhos 

completos em eventos, 

livros, capítulos de livros, 

patentes) publicados por 

ano por área de 

conhecimento 

Ampliar a captação de 

recursos externos 

destinados às atividades 

de Pesquisa da Instituição 

Ampliar os mecanismos de 

suporte à formulação de 

Projetos de captação de 

recursos para a Pesquisa 

Apoiar a participação dos 

pesquisadores docentes, 

discentes e técnicos 

administrativos em Redes 

de Pesquisa nacionais e 

Internacionais 

 

Criar mecanismo de apoio 

aos recém-doutores  

Qualificação da 

produção técnico-

científica (artigos em 

periódicos, trabalhos 

completos em eventos, 

livros, capítulos de livros, 

patentes) publicados por 

ano por área de 

conhecimento 

(Qualis/CAPES, JCR) 

  

Número de Editais 

voltados à pesquisa da 

Instituição 

Criar mecanismos de 

captação e destinação 

de recursos e agilização 

de processos para a 

manutenção e ampliação 

da infraestrutura de 

pesquisa 

Promover o estímulo à 

inovação tecnológica 

Apoiar e estimular a 

produção científica 

qualificada da Instituição 

Ampliar, criar ou 

reformular mecanismos 

internos de fomento à 

pesquisa 

Ampliar a oferta de bolsas 

de iniciação científica e 

tecnológica 

Criar novas modalidades 

de bolsas de apoio e 
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incentivo à pesquisa 

Incentivar a qualificação 

dos pesquisadores 

institucionais como 

bolsistas de produtividade 

em pesquisa e em 

desenvolvimento 

tecnológico do CNPq 

Incentivar a consolidação 

e implantação de 

estruturas multiusuárias 

destinadas à pesquisa 

Número de Núcleos de 

Pesquisa, de laboratórios e 

centrais multiusuários 

Ampliar o apoio a projetos 

de pesquisa em sobre a 

temática da modalidade 

educação a distância 

(EAD) 

Número de Editais 

voltados à pesquisa em 

EAD 

 

Objetivo 19 Ações Indicadores 

Promover a divulgação 

da Produção Científica da 

UFSJ para a Comunidade 

Científica e para a 

Sociedade 

Ampliar os programas de 

apoio à publicação 

científica, visando o 

aumento de seu impacto 

(QUALIS/CAPES, JCR) 
 

Número de periódicos 

editados pela Instituição 

  

Qualificação dos 

periódicos editados pela 

Instituição (QUALIS/CAPES) 

  

Editais de apoio lançados 

pela Editora 

 

Apoiar, através da Editora 

da UFSJ, o crescimento 

produção bibliográfica 

dos Pesquisadores 

Incentivar a qualificação 

(QUALIS/CAPES) dos 

periódicos institucionais 

Estimular, através do Setor 

de Editoração Eletrônica, 

a criação de novos 

periódicos científicos 

Criar mecanismos para 

facilitar a divulgação da 

produção científica da 

UFSJ para a sociedade 

Implantar o Repositório 

Institucional de 

Publicações Científicas 

Repositório institucional de 

publicações implantado 

Aprimorar o apoio à 

Promoção de Eventos 

Científicos 

Número de eventos 

científicos realizados e 

apoiados pela UFSJ 

Ampliar a divulgação dos 

resultados obtidos em 

projetos de pesquisa que 

envolvem a temática da 

Educação a Distância 

Número de artigos 

publicados e eventos 

envolvendo a temática 

da EAD 
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2.3.6.7. Eixo acadêmico: Pós-graduação lato sensu: 

especializações, MBA e Residências 

Objetivo 20 Ações Indicadores 

 

Atualizar a 

regulamentação dos 

cursos de pós-graduação 

lato sensu, nas 

modalidades presencial e 

a distância, e promovê-los 

dentro dos novos 

parâmetros externos e 

internos 

 

Atualizar a 

regulamentação interna 

relativa à pós-graduação 

lato sensu, atualizando-a 

em relação às novas 

normativas superiores 

relacionadas e aos 

objetivos da UFSJ 

Número de instrumentos 

normativos atualizados 

vigentes 

 

Política reestruturada para 

especializações e MBA 

aprovada 

 

Política reestruturada para 

Residências aprovada 

 

Sistema oficial de controle 

acadêmico para os cursos 

de pós-graduação lato 

sensu implantados 

 

Cursos e programas 

implantados e 

consolidados 

  

Cursos, oficinas, palestras, 

web conferências 

realizadas 

 

Fomentar ações de 

inovação tecnológica e 

uso de ferramentas 

disponíveis para 

desenvolvimento de 

atividades na modalidade 

educação a distância nos 

cursos lato sensu 

Ampliar incentivo à 

criação de cursos ou 

programas voltados para 

qualificação de quadros 

atuantes na educação 

básica e para a saúde 

públicas  

Promover web 

conferências, oficinas e 

cursos com parceiros 

nacionais e internacionais 

Aprimorar a gestão dos 

cursos de residência 

médica, profissional em 

saúde e multiprofissional 

em saúde Mecanismos de gestão 

integrados às redes de 

saúde municipais, 

estadual e federal 

implantados 

 

Número de programas de 

residência em saúde 

implantados 

 

Mecanismos de avaliação 

dos cursos pelos egressos, 

residentes e preceptores 

implantados 

Promover a melhoria nas 

articulações com os 

sistemas de saúde 

vinculados ao SUS, nos 

planos municipal, estadual 

e federal 

Promover melhoria da 

articulação com a rede 

privada de instituições de 

saúde 

Promover cursos e 

educação continuada 

para preceptores 

vinculados aos programas 

de residência nas 

modalidades educação 

presencial e a distância 

Ampliar o número de Número de cursos 
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cursos de graduação 

oferecidos na modalidade 

educação a distância 

oferecidos na modalidade 

educação a distância 

 

2.3.6.8. Eixo acadêmico: Pós-graduação stricto sensu 

Objetivo 21 Ações Indicadores 

Ampliar a qualificação 

dos programas de pós-

graduação consolidados 

Realizar o diagnóstico e 

acompanhamento dos 

programas de pós-

graduação com o 

objetivo de subsidiar as 

estratégias para a 

melhoria da qualificação 

e fortalecimento dos 

programas 

Conceito CAPES dos 

programas de pós-

graduação 

 

Total de bolsas e razão 

bolsas/discentes 

destinadas à pós-

graduação por 

modalidade 

 

Volume de recursos para 

investimento destinados 

aos programas de pós-

graduação 

 

Taxa de titulação dos 

programas de pós-

graduação 

 

Número de cursos de pós-

graduação com conceito 

CAPES igual ou superior à 

4 

 

Número de cursos de pós-

graduação com conceito 

CAPES igual ou superior à 

5 

 

Percentual de programas 

de pós-graduação com 

oferta de Cursos de 

Doutorado 

 

QUALIS/CAPES dos 

Periódicos vinculados a 

programas de pós-

graduação 

Ampliar o financiamento 

institucional à pós-

graduação 

Criar mecanismos de 

estímulo à produção 

acadêmica docente e 

discente 

Criar mecanismos para a 

produção e manutenção 

de páginas web dos 

programas, inclusive em 

língua estrangeira 

Promover o fortalecimento 

das linhas de pesquisa dos 

programas de pós-

graduação através das 

ações voltadas ao 

fortalecimento da 

pesquisa na Instituição 

Apoiar a participação dos 

pesquisadores docentes, 

discentes e técnicos 

administrativos vinculados 

à pós-graduação da UFSJ 

em redes de pesquisa 

nacionais e internacionais 

Ampliar a oferta de bolsas 

de pós-graduação da 

UFSJ e intermediar aquelas 

advindas de agências de 

fomento externas 

Criar política de 

divulgação dos 

programas 

Criar política de 

acompanhamento dos 

egressos dos programas 

de pós-graduação 
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Consolidar os instrumentos 

de acompanhamento dos 

programas de pós-

graduação 

Ampliar a 

internacionalização dos 

programas de pós-

graduação 

Incentivar o uso de 

ferramentas disponíveis 

para desenvolvimento de 

atividades na modalidade 

educação a distância 

Ampliar os programas de 

apoio à publicação 

científica voltados à pós-

graduação, visando o 

aumento do impacto das 

publicações científicas 

Apoiar, através da Editora 

da UFSJ, o crescimento 

produção bibliográfica 

dos programas de pós-

graduação 

Incentivar a qualificação 

(QUALIS/CAPES) dos 

periódicos existentes 

vinculados aos programas 

de pós-graduação 

Criar mecanismos de 

apoio à participação dos 

pesquisadores doutores 

em programas de pós-

graduação 

 

Objetivo 22 Ações Indicadores 

Promover a oferta de 

novos cursos e novas 

vagas na pós-graduação 

stricto sensu 

Ampliar os mecanismos de 

apoio à formulação de 

novas propostas de 

programas de pós-

graduação 

Número de programas de 

pós-graduação 

 

Número de cursos de 

Mestrado 

 

Número de cursos de 

Doutorado 

 

Conceito CAPES dos 

novos programas de pós-

graduação 

 

Total de bolsas e razão 

bolsas/discentes 

destinadas aos novos pós-

graduação 

 

Ampliar o financiamento 

institucional à pós-

graduação 

Ampliar a oferta de bolsas 

de pós-graduação da 

UFSJ e intermediar aquelas 

advindas de agências de 

fomento externas 

Atualizar a normatização 

da Instituição referente à 

criação de novos 

Programas de Pós-

graduação 
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Criar mecanismos de 

incentivo à ampliação de 

vagas na Pós-graduação, 

com destaque àquelas 

destinadas à qualificação 

do corpo técnico-

administrativo 

Número de vagas 

ofertadas anualmente 

pelos programas de pós-

graduação 

  

Número de discentes de 

pós-graduação 

matriculados Incentivar a 

Internacionalização dos 

novos Programas de Pós-

graduação e dos 

Programas em 

consolidação 

Estabelecer a política de 

criação, apoio e 

qualificação 

(QUALIS/CAPES) de 

Periódicos da UFSJ 

vinculados aos programas 

de Pós-graduação 

Ampliar os programas de 

apoio à publicação 

científica voltados à pós-

graduação, visando o 

aumento do impacto das 

publicações científicas 

Apoiar a participação dos 

pesquisadores docentes, 

discentes e técnicos 

administrativos vinculados 

à pós-graduação 

institucional em Redes de 

Pesquisa 

Criar mecanismos que 

promovam o 

acompanhamento dos 

processos de seleção de 

discentes dos programas 

de pós-graduação novos 

e em consolidação 

Ampliar os mecanismos de 

apoio à permanência dos 

discentes de pós-

graduação 

 

2.3.6.9. Eixo administrativo: Gestão acadêmico-administrativa 

Objetivo 23 Ações Indicadores 

Aprimorar a 

comunicação 

administrativa entre as 

unidades acadêmicas e 

destas com a Pró-reitora 

de Ensino de Graduação, 

Propor a reestruturação 

da Congregação da Pró-

reitoria de Ensino de 

Graduação e das 

respectivas Câmaras, 

bem como suas normas 

Estudo realizado e tema 

apreciado em reunião de 

congregação 

 

Número de instâncias 

formais locais de 
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demais Pró-reitorias e 

Reitoria 

de funcionamento discussão criadas e em 

funcionamento por 

campus organizados em 

estrutura departamental 

Melhorar a interlocução 

da Congregação com as 

demais Pró-reitorias e 

com a Reitoria 

Número de reuniões 

temáticas, com a 

presença da Reitoria e 

Pró-reitorias pertinentes 

Realizar reuniões de 

congregação nas 

unidades educacionais 

fora de sede 

Número de reuniões 

realizadas 

Ampliação do uso de 

videoconferência 

Número de 

videoconferências 

realizadas no ano X 

demanda 

 

Objetivo 24 Ações Indicadores 

Aprimorar comunicação 

administrativa entre os 

departamentos e as 

coordenadorias de cursos 

Instituir reuniões 

pedagógicas 

multidisciplinares entre 

coordenadores e os 

docentes que lecionam 

em cada curso para 

discussão de temas de 

interesse acadêmico, 

dinamizando o papel do 

colegiado 

Número de reuniões 

realizadas por semestre 

 

Publicação das atas de 

reunião no site do curso 

 

Objetivo 25 Ações Indicadores 

Aprimorar a gestão das 

Unidades Acadêmicas 

Propor mecanismos para 

suprir demandas das 

unidades acadêmicas 

Número de reuniões 

visando a construção das 

propostas de mecanismos 

Diagnosticar os processos 

com a participação de 

todos os atores 

envolvidos 

Número de mapas de 

processos para adquirir 

equipamentos e serviços 

definidos e publicados 

 

Quantidade de fluxos dos 

processos redefinidos X 

demanda 

 

Definição de prazos para 

cada etapa dos 

processos 

Viabilizar a criação de 

suporte administrativo 

para orientar sobre 

formas de adquirir 

serviços e equipamentos 

em cada Campus 

Unidades implantadas 
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Capacitar, em diversos 

tópicos de gestão, chefes 

de departamento, diretor 

de centro e pessoal 

lotado nas unidades 

acadêmicas em fluxo 

contínuo, utilizando 

instrumentos de 

Educação à Distância 

Plano de capacitação, 

construído em conjunto 

com gestores das 

unidades acadêmicas 

publicado e 

operacionalizado 

 

Número de cursos 

disponibilizados 

 

Objetivo 26 Ações Indicadores 

Ampliar investimentos em 

infraestrutura de 

Laboratórios 

Aprimorar, de modo 

participativo, os 

mecanismos públicos 

para distribuição de 

equipamentos, insumos e 

espaços físicos 

necessários à operação 

de cada laboratório 

Número de levantamento 

de necessidades 

realizados 

 

Número de seleções 

públicas, com critérios 

transparentes e objetivos 

claros, por ano 

Garantir a priorização da 

manutenção dos 

laboratórios de ensino 

Número de mecanismos 

de acompanhamento 

das necessidades 

 

Contratos firmados para 

aquisição de softwares, 

licenças e convênios com 

instituições que oferecem 

softwares gratuitamente 

para instituições de 

ensino 

Viabilizar mecanismos de 

captação de recursos 

externos para 

financiamento de 

laboratórios 

Chamadas públicas 

realizadas 

 

Volume de recursos 

captados X demanda 

 

Mapeamento dos 

potenciais de atuação 

dos grupos de pesquisa 

Ampliar o número de 

laboratórios e 

equipamentos 

multiusuários 

Número de laboratórios e 

equipamentos 

multiusuários 

estabelecidos 

 

Objetivo 27 Ações Indicadores 

Aprimorar os mecanismos 

de promoção da 

inovação tecnológica e 

simplificar os 

procedimentos relativos 

ao estabelecimento de 

convênios 

Fomentar ações de 

inovação tecnológica 

conjugada com política 

de distribuição interna de 

recursos 

Número de ações de 

inovação tecnológica 

desenvolvidas pela 

instituição e docentes 

divulgadas 

 

Número de peças de 
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divulgação da política de 

inovação da instituição 

 

Número de ciclos de 

palestras realizados pelo 

NETEC 

Fortalecer o setor de 

contratos e convênios da 

universidade para 

melhoria nos trâmites 

burocráticos e 

treinamento de 

docentes/técnicos sobre 

conduta nos 

processos/convênios/aco

rdos de cooperação 

Número de servidores 

técnicos qualificados a 

dar suporte em ações 

ligadas ao tema 

 

Número de servidores 

técnicos e docentes 

capacitados a lidar com 

este tipo de assunto 

 

Página de perguntas e 

respostas acerca do 

tema publicada no portal 

da UFSJ, com acesso 

destacado 

 

2.3.6.10. Eixo administrativo: Infraestrutura e logística 

Objetivo 28 Ações Indicadores 

Aprimorar os processos 

administrativos referentes 

a compras e 

contratações 

Planejar e implementar o 

mapeamento e fluxo dos 

processos administrativos 

Identificação do objeto e 

número de processos 

mapeados relacionados 

às áreas distintas 

Propor e fixar os 

calendários de compras 

Número de processos 

prontos para licitar 

Propor à PROGP 

treinamento para as 

unidades requisitantes 

quanto aos 

procedimentos de 

aquisições de bens e 

contratações de serviços 

Número de cursos 

elaborados 

 

Objetivo 29 Ações Indicadores 

Aprimorar e padronizar 

procedimentos de 

gestão e fiscalização de 

contratos de prestação 

de serviços e compras 

Realizar cursos para 

aprimoramento das 

atividades desenvolvidas 

Números de cursos 

realizados 

Propor mapeamento do 

fluxo dos processos de 

aplicação de sanções 

Mapeamento publicado 

dos fluxos de processos 

conforme a natureza - 
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aquisição ou serviços 

Capacitar os usuários do 

Sistema de Concessão 

de Diárias e Passagens - 

SCDP-  para 

operacionalização do 

sistema quanto a 

legislação específica 

Número de Propostas de 

Concessão de Diárias e 

Passagens-PCDP com 

necessidade de 

correções em 

atendimento a legislação 

específica 

 

Objetivo 30 Ações Indicadores 

Aprimorar os processos de 

execuções orçamentária, 

financeira e contábil, 

agilizando-os, em 

conformidade com a 

legislação vigente 

Planejar e implementar o 

mapeamento e fluxo dos 

processos para 

pagamentos, com 

definição de etapas e 

responsabilidades dos 

servidores envolvidos na 

abertura destes 

processos. 

Redução no número de 

processos devolvidos à 

origem para 

regularizações 

Implantar do trâmite de 

documentos eletrônicos 

Número de processos 

tramitando de forma 

eletrônica 

Dar suporte e apoio ao 

Comitê de Governanças, 

Riscos e Controles 

Número de solicitações 

de justificativas pelos 

órgãos de controle CGU 

e TCU 

 

Número de processos 

devolvidos à origem para 

regularizações 

 

Objetivo 31 Ações Indicadores 

Estudar alternativas e 

padronização dos 

processos de impressão 

e serviços gráficos 

Fazer estudo de 

viabilidade e oferta dos 

serviços de impressão e 

gráfica  

Número e tipo de 

impressoras existentes e 

identificação das 

necessidades de cada 

unidade 

 

Relação entre custo atual 

e custo da nova proposta 

Adequar o espaço 

físico do parque gráfico 

Projetos elaborados 

 

Orçamento reservado 
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Objetivo 32 Ações Indicadores 

Promover a adequação 

e reestruturação física 

dos espaços 

institucionais 

Planejar e promover a 

contenção das erosões 

nas unidades da UFSJ 

Número de estudos e 

diagnósticos dos espaços 

realizados 

 

Orçamento 

disponibilizado 

  

Projetos complementares 

realizados 

 

Projeto básico executivo 

realizado 

 

Licitações realizadas 

 

Obras concluídas 

 

Consumo de energia 

elétrica 

 

Volume de recursos 

externos captados de 

parceiros 

 

Adequar  as instalações 

dos restaurantes 

universitários no CAP, 

CCO, CDB, CSL e CTAN 

Promover a 

acessibilidade 

arquitetônica 

Adequar as instalações 

de combate à incêndios 

à legislação vigente nas 

edificações e áreas 

externas em todas as 

unidades educacionais 

Adequar às normas 

vigentes as instalações 

utilizadas para guarda 

de produtos 

contaminantes, tóxicos e 

de uso controlado para 

atender aos laboratórios 

em todas as unidades 

educacionais 

Revitalizar e construir 

espaços para práticas 

esportivas e de 

convivência em todos as 

unidades educacionais 

Instalar usinas 

fotovoltaicas de 

microprodução de 

energia  elétrica visando 

a utilização de fonte 

alternativa de energia 

nas unidades 

educacionais e outras 

ações de eficiência 

energética 

Construir planos diretores 

e de ocupação para as 

unidades da UFSJ 

Planos diretores e de 

ocupação do CAP e 

CTAN  revisados e 

aprovados 

 

Planos diretores e de 

ocupação dos campi, 

equipamentos culturais e 

fazendas aprovados 
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Objetivo 33 Ações Indicadores 

Tornar mais eficazes os 

processos relativos  à  

gestão e preservação 

patrimonial dos bens 

móveis, considerando a 

realidade multicampi 

 

Aprimorar os processos 

relativos à preservação 

patrimonial, utilizando o 

sistema institucional oficial 

como ferramenta de 

gestão, controle e 

acompanhamento 

Número de treinamentos 

realizados 

 

Número de campanhas 

realizadas 

 

Instrumentos normativos 

publicados 

Promover a adequada 

disponibilização de 

mobiliários para as 

atividades das unidades 

da UFSJ, considerando-se 

a sustentabilidade 

Mapeamento de uso, 

desuso, descarte e 

ociosidade de mobiliários 

 

Número de compras X 

demanda 

 

Número de reformas de 

mobiliário X demanda 

 

Número de redistribuições 

de mobiliário X demanda 

Aprimorar a gestão das 

unidades de almoxarifado 

e patrimônio 

Estudos de mapeamento 

de necessidades e locais 

adequados para carga e 

descarga realizados 

 

Levantamento de custos 

realizado 

 

Recursos orçamentários 

destinados 

 

Objetivo 34 Ações Indicadores 

Tornar mais eficazes os 

processos relativos  à  

Preservação Patrimonial 

dos bens imóveis, 

Segurança, Transporte e 

Logística, considerando 

a realidade multicampi 

Aprimorar a Logística 

entre as diversas 

unidades da Instituição 

Quantidades de entregas 

realizadas mensalmente. 

Número de ações de 

logística otimizada 

realizadas entre as 

unidades da UFSJ para 

entregas de materiais. 

Ampliar e modernizar o 

sistema de 

monitoramento 

eletrônico nas 

unidades educacionais 

Número de sinistros 

ocorridos 

 

Número de prédios com 

sistema de monitoramento 
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Promover a melhoria 

da segurança geral 

eletrônico instalado e 

funcionando 

 Consolidar a 

otimização de veículos 

em viagens 

Número de viagens 

realizadas 

 

Volume de gastos com 

viagens reduzido 

 

Número de usuários 

atendidos 

 

Número de viagens 

otimizadas 

 

Comparação entre o 

índice de satisfação dos 

usuários das viagens 

otimizadas em relação aos 

atuais 

Aprimorar os processos 

de solicitação de 

serviços de 

manutenção predial e 

de controle e 

acompanhamento dos 

serviços prestados 

Número de  

requisições 

operacionalizadas no 

sistema oficial 

Consolidar a utilização 

das fazendas 

institucionais, no 

tocante à contratação 

de mão de obra para 

manutenção e 

conservação. 

Número de projetos 

implementados em cada 

fazenda institucional 

Promover a melhor 

distribuição e utilização 

da telefonia 

Número de linhas 

implementadas nos 

modelos de telefonia 

convencional 

 

Número de linhas 

implantadas no  modelo 

Voip  
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Implementar os 

sistemas de sinalização 

visual dos espaços 

físicos e das 

edificações para 

proporcionar a 

facilitação de acesso 

às dependências e a 

melhoria do fluxo na 

circulação das vias, 

bem como a 

implementação da 

Política de Gestão dos 

estacionamentos das 

unidades da UFSJ 

Número de prédios 

sinalizados 

 

Número de módulos de 

sinalização 

implementados 

 

Número de instrumentos 

normativos colocados em 

vigor relativos à circulação 

internas das unidades e 

estacionamento 

 

2.3.6.11. Eixo administrativo: Pessoas e carreiras 

Objetivo 35 Ações Indicadores 

Revisar e atualizar as 

normas e procedimentos 

internos de ingresso e 

desenvolvimento nas 

carreiras  dos servidores 

Organizar, atualizar e 

consolidar a legislação de 

pessoal 

Índice de assuntos 

consolidados publicado 

Reestruturar as normativas 

internas de pessoal 

priorizando o crescimento 

contínuo dos servidores e o 

desenvolvimento 

institucional 

Número de normas revistas 

  

Aprimorar continuamente a 

realização de concursos 

públicos, visando ao 

cumprimento da legislação 

relativa à inclusão de 

negros e pessoas com 

deficiência 

Número de candidatos 

incluídos 

Reestruturar  normas, fluxos 

e procedimentos 

administrativos para gestão 

otimizada e integrada de 

pessoas 

Número de assuntos 

revistos, normatizados e 

padronizados. 

 

Objetivo 36 Ações Indicadores 

Utilizar sistemas 

informatizados para fins 

gerenciais e estabelecer 

uma comunicação eficaz e 

transparente com o 

público 

Aprofundar o 

conhecimento sistêmico do 

SIGRH.  

Estudo concluído 

Utilizar dados dos módulos 

do SIGRH e do SIAPE para 

tomada de decisões 

estratégicas gerenciais 

Índice de decisões 

tomadas 
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Implantar o Assentamento 

Funcional Digital  

Nº de pastas funcionais 

digitalizadas e localizadas 

no assentamento digital 

Reestruturar o site da Pró-

reitoria de Gestão e 

Desenvolvimento de 

Pessoas por segmento 

Site reestruturado 

publicado 

 

Objetivo 37 Ações Indicadores 

Promover a capacitação e 

a qualificação contínua 

dos servidores, conciliando 

os interesses pessoais aos 

institucionais 

Aprimorar os mecanismos 

de Levantamento de 

Necessidades de 

Capacitação (LNC) 

realizado anualmente 

LNC realizado 

Aprimorar e executar 

o  Plano Anual de 

Capacitação (PAC) com 

ações direcionadas às 

atividades técnicas, 

administrativas, gerenciais 

e acadêmicas 

Número de ações do PAC 

realizadas 

Realizar anualmente o 

Edital de Fluxo Contínuo de 

Capacitação 

Edital de Fluxo Contínuo de 

Capacitação publicado  

Promover a transferência 

de conhecimento a 

servidores recém-alocados 

nos setores/unidades da 

UFSJ 

Número de servidores 

recém-alocados com 

acompanhamento 

Realizar programa de 

integração, ambientação 

e acompanhamento de 

novos servidores 

Número de novos 

servidores que 

participantes do programa 

Estimular a capacitação de 

servidores técnico-

administrativos e docentes 

Número de servidores que 

participaram em ações de 

capacitação 

Ampliar o número de cursos 

de capacitação oferecidos 

na modalidade educação 

a distância 

Número de cursos 

oferecidos na modalidade 

educação a distância 

Realizar concursos públicos, 

priorizando o ingresso de 

servidores da carreira de 

Magistério Superior com 

titulação de Doutorado e 

no regime de 40 horas, 

com dedicação exclusiva 

Número de docentes com 

Doutorado e no regime de 

40 horas e dedicação 

exclusiva , ingressantes 

Criar dispositivos para a 

qualificação dos servidores 

Número de vagas 

disponibilizadas pelos 
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(TAEs e docentes) por meio 

dos programas de pós-

graduação da UFSJ 

programas de pós-

graduação 

 

Objetivo 38 Ações Indicadores 

Criar mecanismos para 

reconhecimento e 

valorização dos servidores 

Implantar programa de 

reconhecimento dos 

serviços prestados e das 

melhores práticas, bem 

como a sua difusão para as 

demais unidades 

institucionais 

Número de servidores que 

receberem 

reconhecimento formal 

 

Objetivo 39 Ações Indicadores 

Promover a saúde e a 

qualidade de vida dos 

servidores 

Implantar Programa de 

Preparação para 

Aposentadoria 

Número de servidores 

atendidos / beneficiados 

Implantar Programas de 

promoção do bem-estar 

do servidor  

Otimizar a atuação do 

Subsistema Integrado de 

Atenção à Saúde do 

Servidor (SIASS) 

Desenvolver ações para 

promoção de segurança 

no trabalho 

Integrar a equipe 

multiprofissional da UFSJ 

para atendimento das 

demandas de discentes e 

servidores nas diversas 

unidades 

Criação do Núcleo de 

Atendimento 

Multiprofissional 

Articular a construção de 

uma política de saúde e 

qualidade de vida para a 

comunidade acadêmica 

Resolução aprovada 

 

Objetivo 40 Ações Indicadores 

Recompor, ampliar e 

dimensionar o quadro 

permanente 

Realizar o 

dimensionamento dos 

servidores técnico- 

administrativos 

Dimensionamento 

efetivado 

Acompanhar o 

dimensionamento dos 

Acompanhamento 

realizado 
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servidores docentes 

Realizar contatos/reuniões 

constantes com o MEC 

para aquisição de novas 

vagas de técnico-

administrativos e de 

docentes 

Número de vagas obtidas 

Criar Banco de 

Movimentação de Pessoas 

Banco implementado 

 

Número de pessoas 

movimentadas 

Designar representação da 

PROGP em todas as 

unidades da UFSJ 

Designação de servidores 

Reestruturar o apoio 

administrativo às unidades 

acadêmicas e 

administrativas 

Reuniões realizadas 

 

Propostas construídas 

 

Implantação 

 

Objetivo 41 Ações Indicadores 

Otimizar as contratações e 

fiscalização de empresas 

terceirizadas de mão-de-

obra contínua com 

dedicação exclusiva de 

apoio administrativo 

Propor alterações nos 

contratos, visando a 

prestação de serviços e 

otimização de recursos 

Número de terceirizados 

prestando serviços 

conforme a legislação 

Promover ações de 

capacitações e elaborar 

protocolos para a 

fiscalização de contratos 

Número de servidores 

capacitados 

 

Número de protocolos 

criados 

Criar uma instância 

administrativa exclusiva 

para gestão de serviços 

terceirizados 

Instância criado 

 

2.3.6.12. Eixo administrativo: Planejamento e orçamento  

Objetivo 42 Ações Indicadores 

Consolidar e fortalecer os 

processos de 

planejamento e 

avaliação como 

instrumentos de gestão 

Mapear e aprimorar os 

processos orçamentários e 

financeiros 

Fluxo dos processos de 

despesas definidos e 

publicados 

 

Fluxo de elaboração da 

proposta orçamentária 

definido e publicado 

 

Fluxo dos processos de 

convênios definidos e 
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publicados 

Construir manuais de 

procedimentos setoriais 

que envolvam despesas e 

convênios 

Número de 

procedimentos 

delimitados 

Consolidar o 

Planejamento Estratégico 

Setorial (PES) como 

instrumento de 

planejamento de gestão, 

subsidiário ao PDI 

Número de dados 

utilizados (indicadores, 

índices, etc.) como apoio 

à tomada de decisões 

pelas unidades 

 

Sistema oficial de 

acompanhamento, 

banco de dados e 

relatórios implantado 

Consolidar a Gestão de 

Riscos como instrumento 

complementar de 

planejamento 

Percentual (%) de risco 

 

Objetivo 43 Ações Indicadores 

Agregar o planejamento 

orçamentário / proposta 

orçamentária à gestão 

administrativa 

Implementar o orçamento 

participativo 

Números de 

servidores/unidades 

administrativas envolvidas 

 

Número de variáveis 

dimensionadas, 

componentes da matriz 

Agregar orçamento aos 

instrumentos de 

planejamento, como o 

Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) e  

Planejamento Estratégico 

Setorial (PES) 

Recurso (R$) / ações do 

PDI / PES. 

 

Objetivo 44 Ações Indicadores 

Aprimorar a gestão da 

universidade no modelo 

multicampi 

Estreitar o relacionamento 

multicampi, com ênfase 

nos servidores envolvidos 

com planejamento, 

orçamento, gestão 

contratual e fiscalização 

Número de encontros, 

capacitações, 

videoconferências 

realizados 

 

Canais de comunicação 

mais efetivos criados 

 

Tempo médio de 

tramitação de processo 

Implementar o Processo 

Eletrônico Nacional (PEN) 

e o  Sistema eletrônico de 

Informações (SEI) 

Número de processos 

tramitados no sistema 
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2.3.6.13. Eixo estrutural: Acessibilidade e inclusão  

Objetivo 45 Ações Indicadores 

Assegurar o alinhamento 

das ações de inclusão da 

UFSJ à legislação brasileira 

de inclusão, fazendo 

cumprir as obrigações 

legais que visam garantir o 

acesso de discentes com 

diferenças funcionais 

(pessoas com deficiência 

e outras condições que 

requeiram acessibilidade 

física, comunicacional, 

instrumental, 

metodológica ou 

atitudinal), servidores e 

prestadores de serviços 

com diferença funcional 

no âmbito da instituição 

Manter a política de cotas 

para pessoas com 

diferenças funcionais no 

ingresso à UFSJ (discentes, 

docentes, técnicos e 

terceirizados) 

Vagas reservadas para 

pessoas com diferenças 

funcionais 

 

Objetivo 46 Ações Indicadores 

Garantir a elaboração de 

políticas institucionais que 

promovam ações 

inclusivas nas unidades 

administrativas / 

acadêmicas da 

instituição. 

Desenvolver a Política de 

Acessibilidade e Inclusão 

da UFSJ 

Resolução aprovada 

 

Objetivo 47 Ações Indicadores 

Garantir o pleno 

funcionamento da 

Unidade responsável pela 

Inclusão e Acessibilidade 

da UFSJ, tanto no que se 

refere aos aspectos 

administrativos das rotinas 

de trabalho quanto na 

contratação de 

profissionais que possam 

auxiliar no 

desenvolvimento das 

diversas ações 

Ampliar o quadro de 

servidores do Setor de 

Inclusão e Acessibilidade 

Número de servidores do 

Setor de Inclusão e 

Acessibilidade 
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Objetivo 48 Ações Indicadores 

Garantir condições de 

acessibilidade 

metodológica, 

assegurando que as 

estratégias pedagógicas 

adotadas pelos docentes 

da universidade 

contribuam para o 

processo de 

aprendizagem de todos os 

discentes com 

necessidades 

educacionais específicas 

ou diferença funcional 

Desenvolver resolução 

para normatizar a 

acessibilidade 

metodológica 

Resolução publicada 

Promover ações de 

sensibilização e formação 

sobre o tema 

Número de reuniões 

realizadas sobre o tema 

Número de cursos 

promovidos sobre o tema 

  

Objetivo 49 Ações Indicadores 

Adequar as instalações, 

edificações e rotas das 

unidades da UFSJ à 

legislação da inclusão 

Implementar, no mínimo, 

uma rota acessível em 

cada unidade da UFSJ, de 

maneira a assegurar uma 

mobilidade acessível entre 

edificações, portarias e 

demais dependências 

internas da instituição 

Número de rotas acessíveis 

por unidade 

Realizar modificações 

arquitetônicas e 

urbanísticas, sob os 

princípios do desenho 

universal, de forma a 

garantir espaços 

acessíveis e inclusivos, nas 

antigas e nas futuras 

edificações, em 

equipamentos, mobiliários, 

e outros espaços da 

instituição (calçadas, área 

de descanso e recreação, 

entre outras) 

Número de edificações 

adaptadas 

Realizar Planos de 

Mobilidade Acessível por 

unidade 

Plano publicado 

  

Objetivo 50 Ações Indicadores 
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Modernizar e atualizar a 

frota de veículos da 

Instituição de maneira que 

discentes, servidores, 

terceirizados e visitantes 

com diferença funcional 

possam realizar 

deslocamento interno e 

participar de viagens 

didáticas e administrativas 

e serem transportados em 

atividades externas à 

instituição 

Adaptar e/ou adquirir os 

veículos da UFSJ para 

acessibilidade 

Número de veículos 

adaptados 

Prever a contratação e 

treinamento de motoristas 

dos veículos da UFSJ 

capacitados para a 

acessibilidade 

Número de motoristas 

capacitados 

  

Objetivo 51 Ações Indicadores 

Garantir acessibilidade 

comunicacional para 

discentes, servidores e 

terceirizados com 

diferença funcional na 

instituição 

Adaptar os sistemas de 

informática da UFSJ 

Número de sistemas 

adaptados 

Assegurar o quadro de 

tradutores e intérpretes de 

Libras condizente com a 

demanda 

Número de servidores X 

número de usuários com 

diferença funcional 

Implantar sinalização 

acessível em todas as 

dependências da UFSJ 

Número de dependências 

sinalizadas 

 

Objetivo 52 Ações Indicadores 

Assegurar que 

instrumentos e tecnologias 

assistivas estejam 

disponíveis para discentes, 

servidores e terceirizados 

da UFSJ 

Manter atualizados os 

recursos de tecnologia 

assistiva para discentes, 

servidores e terceirizados 

com diferença funcional 

Número de computadores 

adaptados X número de 

usuários com diferença 

funcional 

Número de mobiliários 

adaptados X número de 

usuários com diferença 

funcional 

Número de programas de 

informática adaptados X 

número de usuários com 

diferença funcional 
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2.3.6.14. Eixo estrutural: Comunicação e informação 

Objetivo 53 Ações Indicadores 

Implantar e aprimorar os 

sistemas integrados de 

gestão da UFSJ 

Estabelecer plano de 

ação para finalizar a 

implantação dos módulos 

Número de módulos 

implantados 

Realizar estudo de 

viabilidade de 

implantação aos setores 

que não utilizam as 

funcionalidades dos 

módulos do SIGAA, SIPAC 

e SIGRH 

Número de módulos em 

uso 

Atualizar a 

documentação dos 

sistemas informatizados de 

controle em uso 

Número de módulos 

documentados 

Analisar e planejar a 

migração dos dados do 

CONTAC e POSGRAD, bem 

como PIBIC e PIBEX para o 

SIGAA 

Volume de informações 

migradas 

 

Número de módulos 

implementados 

 

Número de módulos em uso 

Promover manutenção 

evolutiva dos sistemas da 

UFSJ, bem como das 

ferramentas e sistemas de 

Educação a Distância, de 

modo a possibilitar o uso 

ampliado pela 

comunidade acadêmica 

Número de ordens de 

serviço cadastradas 

 

Objetivo 54 Ações Indicadores 

Ampliar e aprimorar o 

acesso à rede UFSJ 

Estabelecer plano de 

ação para prevenção e 

contenção de falhas e 

solução de incidentes de 

redes 

Índice de redução do 

número de chamados e 

do tempo médio de 

resolução dos chamados 

Realizar a ampliação e 

reestruturação da rede 

física das unidades da 

UFSJ 

 

Índice de salas com 

pontos de acesso a rede 

física 

 

Quantidade de prédios 

com infraestrutura física 

de rede 

Realizar a implantação 

da rede WIFI nas unidades 

da UFSJ 

 

Índice de salas com 

cobertura WiFi 

 

Quantidade de prédios 

com infraestrutura WiFi 
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Quantidade de usuários 

da rede WiFi 

Melhoria da velocidade 

de acesso a internet 

Índice de throughput 

(taxa de transferência de 

dados) da rede 

 

Índice de número de 

interrupções da 

disponibilidade dos 

serviços de tecnologia da 

informação ofertados 

 

Índice de número de 

pacotes perdidos 

Índice de tempo de 

latência da rede 

 

Objetivo 55 Ações Indicadores 

Aprimorar e ampliar a 

disponibilidade e oferta 

de serviços de Tecnologia 

da Informação 

Criar base única de 

cadastro de pessoas 

Número de sistemas e 

serviços que utilizam esta 

base para autenticação 

de acesso 

Integrar a base de dados 

com as bases da RNP 

(CAFe) e Eduroam 

Número de pessoas de 

outras instituições que 

acessam a rede  

 

Número de serviços 

ofertados pela UFSJ 

utilizando os cadastros 

das bases de dados 

Unificar os acessos à rede 

e aos sistemas 

institucionais 

Índice do número de 

acesso aos sistemas e 

autenticações na rede 

institucional 

 

Objetivo 56 Ações Indicadores 

Aprimorar a gestão de 

segurança da informação 

Estabelecer um plano de 

ação para prevenção e 

contenção de falhas e 

resposta a incidentes de 

segurança da informação 

Número de incidentes de 

segurança 

 

Tempo de resposta dos 

incidentes de segurança 

Criar o SOC - Security 

Operation Center (Centro 

de operações e 

monitoramento de 

Segurança) e NOC - 

Network Operation 

Center (Centro de 

operações e 

monitoramento de Rede) 

Tempo de 

indisponibilidade da rede 

e dos serviços de 

tecnologia da informação 

 

Número de incidentes 

Tempo de resposta e 

resolução aos incidentes 

Criar o Comitê de 

Segurança da 

Informação 

Resolução aprovada 

 

Número de políticas de 
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segurança e acesso a 

informação  

 

Objetivo 57 Ações Indicadores 

Aprimorar a governança 

na área de tecnologia da 

informação 

Criar a área de 

Manutenção de 

Hardware 

Índice de computadores 

e equipamentos 

consertados  

 

Número de chamadas 

de manutenção 

 

Tempos para solução 

dos chamados e OS 

Criar a central de suporte  

Índice de Ordem de 

Serviços atendidas 

 

Número de chamadas 

de suporte 

 

Tempos para solução 

dos chamados e OS 

Criar o Comitê de 

Governança de 

Tecnologia da 

Informação 

Número de políticas de 

Governança de 

tecnologia da 

informação 

 

Regulamentação 

aprovada 

Criar o Site 2 (Disaster 

Recovery) para o 

Datacenter da instituição 

Índice de 

indisponibilidade dos 

serviços de tecnologia 

da informação 

 

Tempo de 

indisponibilidade dos 

serviços de tecnologia 

da informação 

 

Objetivo 58 Ações Indicadores 

Desenvolver a Política de 

Comunicação 

Institucional 

Implementar a 

Comunicação Integrada 

Número de canais de 

comunicação revistos e 

em funcionamento por 

segmento 

 

Número de fluxos 

comunicacionais revistos 

e em funcionamento por 

segmento 

 

Número de produtos 

comunicacionais por 

segmento 
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Número de pessoas 

atingidas por produto 

 

Número de pessoas 

atingidas por segmento 

Incrementar o enfoque 

comunitário na 

abordagem da 

comunicação 

Número de conteúdos 

publicados nos veículos 

de comunicação locais e 

regionais (clipping) 

Ampliar a divulgação de 

projetos realizados nas 

comunidades onde a 

UFSJ se insere, nas 

modalidades presencial 

e a distância 

Número de produtos 

comunicacionais 

Criar banco de fontes 

eletrônico que relacione 

os docentes da 

instituição às suas áreas 

de atuação 

Banco de dados 

estruturado e em 

funcionamento 

 

Número de contatos 

docentes com trabalhos 

divulgados junto a órgãos 

locais e regionais de 

comunicação 

Padronizar a aplicação 

da identidade visual e 

da logomarca da UFSJ 

nos veículos de 

comunicação, peças 

publicitárias e 

documentos oficiais da 

UFSJ 

Manual técnico 

desenvolvido e publicado 

Capacitar docentes, 

técnicos e gestores para 

o relacionamento com a 

imprensa 

Número de Media Training 

realizados 

Reformular as redes 

sociais, incrementando a 

interação com o público 

Número de redes sociais 

com a presença da UFSJ 

Institucionalizar 

programas de recepção 

e visitação às 

dependências da UFSJ 

Calendário oficial criado 

e em funcionamento 

 

Número de ações 

realizadas 

Tornar efetiva a 

presença da Assessoria 

de Comunicação nas 

diferentes unidades da 

UFSJ 

Número de campanhas 

de divulgação realizadas 

em cada unidade 

 

Número de visitas de 

profissionais da 

comunicação em cada 

unidade 

Implantar a Rádio e TV 

UFSJ 

Outorgas aprovadas 

Espaços e instalações 

adequados 
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Número de equipamentos 

adquiridos e instalados 

Criar estúdios 

multiusuários para 

gravação de áudio e 

vídeo nos campi para 

uso multiusuário 

Número de estúdios 

criados X número de 

campus 

 

Objetivo 59 Ações Indicadores 

Fortalecer o trabalho de 

execução de relações 

públicas 

Produzir manual de 

prestação de serviços e 

orientação sobre pré-

produção de eventos, 

confecção de roteiros 

Manual publicado 

Prover os eventos 

institucionais com mestre 

de cerimônias 

Número de eventos com 

a presença de mestre de 

cerimônia X capacidade 

de oferta do serviço X 

demanda 

Criar manual de práticas 

para padronização das 

colações de grau 

Manual publicado 

 

Resoluções 

regulamentadoras do 

assunto aprovadas 

 

Objetivo 60 Ações Indicadores 

Reestruturar 

administrativamente a 

área de Comunicação 

Institucional 

Promover gestão 

estratégica e integrada das 

diversas faces da 

comunicação 

organizacional, facilitando a 

especialização e 

profissionalização do 

trabalho 

 

Instrumentos normativos 

aprovados 

 

Número de profissionais 

jornalistas, designers, 

programadores visuais, 

técnicos em artes gráficas, 

diagramadores, e revisores 

reunidos sob a 

coordenação de uma única 

instância administrativa 

 

Objetivo 61 Ações Indicadores 

Redefinir as competências 

e o posicionamento do 

SETEC na estrutura 

administrativa da UFSJ 

Atualizar as competências 

para o SETEC 
Normativas publicadas 

 

Projeto arquitetônico 

para adequação de 

espaço físico 

 

Estudo para o 

dimensionamento do 

quadro de servidores 

 

Reposicionar o setor na 

estrutura organizacional 

da UFSJ 

Readequar o espaço 

físico do SETEC levando 

em conta sua posição na 

estrutura administrativa 

Otimizar e capacitar o 
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quadro de servidores da 

área de tecnologia 

educacional 

 

Objetivo 62 Ações Indicadores 

Otimizar o suporte técnico 

de áudio, vídeo e 

informática em todos os 

setores da UFSJ – salas de 

aula, auditórios, 

anfiteatros, salas de 

videoconferência e 

laboratórios de ensino e 

demais 

Executar permanente 

manutenção e/ou 

substituição de 

equipamentos obsoletos 

ou danificados 
Número de equipamentos 

adquiridos 

 

Número de manutenções 

realizadas 

 

Número de 

videoconferências 

realizadas 

 

Número de campanhas 

educativas realizadas 

Aprimorar e implantar 

novas salas de 

videoconferências em 

todas as unidades da 

UFSJ 

Estruturar programa de 

manutenção preventiva 

de equipamentos 

eletrônicos de suporte 

educacional 

Fazer campanha de uso 

consciente de 

equipamentos e contra a 

depredação dos mesmo 

em todas as unidades da 

UFSJ 

 

2.3.6.15. Eixo estrutural: Inovação e empreendedorismo 

Objetivo 63 Ações Indicadores 

Dotar a UFSJ de uma 

estrutura capaz de 

fomentar e gerir as 

atividades voltadas ao 

desenvolvimento de 

inovação tecnológica, ao 

incentivo do 

empreendedorismo e de 

incubação de empresas; 

aos processos 

interdisciplinares na área 

de empreendedorismo, 

gestão de inovação e 

propriedade intelectual, 

abrangendo o ensino de 

graduação e pós-

graduação 

Categorizar e dar 

tratamento característico a 

projetos e pesquisas como 

atividade de 

Desenvolvimento de 

Inovação Tecnológica, cujo 

objeto é definido a partir da 

identificação das 

deficiências do estado da 

técnica, de aplicação 

industrial e potencial para 

transferência de tecnologia 

Número de transferência e 

licenciamento de 

tecnologia dos pedidos de 

patentes e software 

registrados 

 

Número de servidores 

atuando no Núcleo de 

Empreendedorismo e 

Inovação Tecnológica 

 

Quantidade de empresas 

admitidas no programa de 

incubação institucional 

 

Agenda de atividades 

voltadas ao incentivo do 

ecossistema regional de 

inovação, com surgimento 

de spin-offs acadêmicas, 

abrangendo todos os campi 

da UFSJ 

Definir e implementar o 

mecanismo de gestão de 

projetos de 

Desenvolvimento de 

Inovação Tecnológica 

Ampliar no NETEC o quadro 

técnico e recursos 

tecnológicos apropriados 

para gestão dos projetos, 

proteção da propriedade 
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intelectual e negociação 

de tecnologias e incubação 

de empresas 

 

Estágio de implantação de 

mecanismo de gestão de 

projetos de 

Desenvolvimento de 

Inovação Tecnológica 

 

Quantidade de dispositivos 

regulamentadores e de 

incentivo à participação de 

docentes nas atividades de 

gestão de inovação 

tecnológica e de 

assessoramento prestada às 

empresas incubadas e 

regulamentação dos fundos 

de Estímulo à Inovação e de 

Manutenção do NETEC 

Realizar análise através de 

aplicação da metodologia 

TRL/CRL de todo o portfólio 

de pedidos de patentes e 

de softwares de titularidade 

da UFSJ 

Participar, em parceria com 

instituições regionais, da 

implantação dos 

ecossistemas de fomento a 

empreendedorismo e 

inovação tecnológica nas 

regiões de influência dos 

campi da UFSJ 

Estimular a criação de spin-

off acadêmicas 

Incentivar a criação de 

dispositivos 

regulamentadores e de 

incentivo à participação de 

docentes nas atividades de 

gestão de inovação 

tecnológica e de 

assessoramento prestada às 

empresas incubadas 

Constituir e regulamentar os 

fundos de Estímulo à 

Inovação e de Manutenção 

do NETEC 

 

2.3.6.16. Eixo estrutural: Internacionalização 

Objetivo 64 Ações Indicadores 

Promover a 

Internacionalização dos 

cursos de Graduação, dos 

Programas de Pós-

Graduação e da Extensão 

da UFSJ 

Contribuir para a excelência 

acadêmica dos programas 

institucionais com a 

incorporação da dimensão 

internacional aos cursos e 

programas 

Número de oportunidades 

de mobilidade internacional 

ofertadas aos discentes e 

servidores da UFSJ 

  

Número de projetos 

pedagógicos de curso com 

previsão de aproveitamento 

da experiência acadêmica 

internacional pelos 

discentes 

  

Número de disciplinas e 

cursos ofertados em língua 

estrangeira ou com 

conteúdo de interesse 

global na UFSJ, na 

modalidade educação 

Contribuir para a melhoria 

da formação do profissional 

global por meio da 

internacionalização do 

currículo e incorporação 

curricular da experiência 

internacional e de 

conteúdos de interesse 

global 

Incorporar ferramentas do 

Ensino a Distância e da 

aprendizagem virtual para 
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promoção da 

internacionalização 

presencial ou a distância 

  

Número de professores 

visitantes estrangeiros nos 

cursos de graduação e pós-

graduação 

  

Número de dispositivos 

criados para o ingresso de 

discentes estrangeiros nos 

cursos de graduação e pós-

graduação 

  

Número docentes e 

discentes inseridos de redes 

internacionais de pesquisa 

 

Número de parcerias 

internacionais ativas 

Valorizar a Educação 

Transnacional, que 

incorpora modelos, 

experiências, línguas e 

culturas de diferentes 

comunidades internacionais 

 

Objetivo 65 Ações Indicadores 

Implementar a política 

linguística como 

ferramenta propulsora da 

internacionalização 

Promover e valorizar o uso 

das línguas estrangeiras 

 Número de Cursos de 

Português como Língua 

Adicional ou de 

Acolhimento ofertados nas 

modalidades educação 

presencial e a distância 

  

Número de eventos para 

conscientização a respeito 

da valorização e respeito à 

multiculturalidade e à 

diversidade realizados 

  

Número de cursos de 

português preparatório ao 

PEC-G e CELPE-BRAS 

ofertados 

  

Número de edições do 

exame CELPE-BRAS 

aplicadas na instituição 

  

Regulamentações da 

possibilidade do uso da 

língua estrangeira para 

propósitos acadêmicos e 

para fins de compor os 

processos de afastamento 

do país aprovadas 

 

Apoiar e promover as 

Culturas Brasileiras e a 

Língua Portuguesa como 

Língua Adicional e de 

Acolhimento 

Valorizar o multiculturalismo 

e a inclusão social e 

combater a xenofobia, o 

racismo e o preconceito de 

qualquer natureza 

Criar o Centro de Línguas 

da UFSJ 
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Objetivo 66 Ações Indicadores 

Aprimorar as condições 

institucionais, 

considerando os aspectos 

físicos, administrativos e 

estratégicos 

Ampliar o espaço físico e 

dos recursos 

administrativos na sede e 

nos campi fora de sede 

para viabilizar a 

internacionalização 

Espaços de acolhimento 

ao discente estrangeiro 

criados 

  

Suporte administrativo 

permanente da ASSIN em 

todas as unidades 

funcionando 

  

Número de ações de 

capacitação dos 

servidores e funcionários 

terceirizados para a 

internacionalização 

desenvolvidas 

  

Criação de fundo de 

apoio à 

Internacionalização 

  

Criação de mapas 

multilíngue das unidades 

da UFSJ 

  

Sistema informatizado de 

centralização e 

atualização das 

informações institucionais 

criado 

  

Área de apoio à 

captação de recursos 

internacionais 

institucionalizada 

  

Número de participações 

da UFSJ em feiras e 

eventos de 

internacionalização 

  

Número de páginas da 

web, vídeo e catálogos 

institucionais em versão 

multilíngue disponíveis no 

Portal da UFSJ 

  

Número de vídeos de 

captação de discentes 

estrangeiros em versão 

multilíngue produzidos 

Contribuir para o preparo 

e qualificação dos 

docentes, discentes, 

técnicos- administrativos e 

funcionários terceirizados 

para o processo de 

internacionalização 

  

Aumentar as 

possibilidades de 

captação de recursos 

junto a agências de 

fomento nacionais e 

internacionais 

  

Garantir a presença 

estratégica da UFSJ em 

feiras de 

internacionalização no 

Brasil e exterior, bem como 

a participação 

institucional em 

Programas, Projetos, 

Grupos e Redes voltados à 

internacionalização  

Ampliar a visibilidade 

nacional e internacional 

da UFSJ 
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Objetivo 67 Ações Indicadores 

Contribuir para a 

diminuição das 

desigualdades e 

assimetrias sociais no 

âmbito mundial 

Propor e articular a 

criação de programa de 

acolhimento aos 

imigrantes forçados – 

refugiados 

Número de discentes 

atendidos 

Ampliar o programa PEC-

G e inserir a UFSJ no 

Programa PEC-PG 

Articular a oferta de 

bolsas e vagas de pós-

graduação a discentes 

do Programa de 

Alianças para a 

Educação e a 

Capacitação (PAEC) 

e/ou outros dessa 

natureza 

Ampliar a colaboração 

sul-sul, em especial com 

a recepção de discentes 

provenientes de países 

subdesenvolvidos e de 

baixa renda per capita 

 

2.3.6.17. Eixo estrutural: Meio ambiente e sustentabilidade 

Objetivo 68 Ações Indicadores 

Ampliar e aprimorar o 

gerenciamento de 

resíduos de laboratórios 

Estabelecer plano de 

ação para 

monitoramento, coleta, 

tratamento e descarte 

ambientalmente correto 

dos resíduos de 

laboratórios 

Quantitativo da redução 

do passivo e ativo 

ambiental de resíduos 

 

Atendimento a normas 

ambientais 

Realizar estudos de 

viabilidade de 

implantação de 

laboratórios e/ou 

unidades de 

armazenamento 

temporário de resíduos 

Quantitativo de resíduos 

adequadamente 

gerenciados 

 

Normas ambientais 

adequadamente 

atendidas 

Implantar sistema de 

gestão informatizado 

para infraestrutura 

relativa ao meio 

ambiente 

Sistema implantado e em 

uso 
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Objetivo 69 Ações Indicadores 

Aprimorar ações, visando a 

redução, reutilização, 

coleta seletiva e reciclagem 

de resíduos sólidos 

Aperfeiçoar o sistema de 

coleta e destinação de 

resíduos para reciclagem e 

reutilização  

Quantitativo de resíduos 

adequadamente 

destinados  

Incentivar campanhas e 

eventos sobre a temática 

de resíduos 

Número de participantes da 

comunidade acadêmica 

Propor parcerias com 

associações e/ou 

instituições na área de 

resíduos 

Parcerias efetivadas 

 

 

Objetivo 70 Ações Indicadores 

Promover paisagismo 

adequado das unidades 

da UFSJ 

Realizar gestão, 

preservação e 

processamento, sob 

orientação técnica, da 

micro e macropaisagens 

dos campi da 

Universidade 

Número de unidades 

vegetais plantadas 

 

Taxa de sobrevida das 

unidades vegetais 

plantadas  

 

Reposição de unidades 

vegetais mortas 

 

Número de espaços 

qualificados 

Propor parcerias com 

instituições públicas e 

privadas da área de 

fomento florestal 

Parcerias efetivadas 

 

 

Objetivo 71 Ações Indicadores 

Aprimorar a política de 

sustentabilidade 

ambiental, energética e 

financeira 

Aprimorar o Plano de 

Logística Sustentável 

Número de ações 

sustentáveis em 

andamento 

 

Número de ações 

sustentáveis 

implementadas 

Implementar meios 

sustentáveis de produção 

e consumo de energia 

elétrica e reutilização da 

água de chuva 

Quantidade de usinas de 

microprodução de 

energia elétrica instaladas 

 

Quantidade de lâmpadas 

e reatores substituídos 

 

kW/h consumidos / 

reduzidos 

Número de projetos 

aprovados junto à órgãos 
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de fomento, visando a 

substituição de lâmpadas 

e reatores em todas as 

unidades da UFSJ 

Capacitar os servidores e 

terceirizados em 

Educação ambiental e 

logística reversa 

Número de pessoas 

atendidas 

 

Número de cursos/ 

treinamentos e workshops 

oferecidos 

 

Número de campanhas 

de conscientização 

realizadas sobre a 

necessidade de 

conservação e 

reutilização dos bens e 

produtos  

Construir biodigestores nas 

unidades da UFSJ 

demandantes 

Número de biodigestores 

construídos 

 

Quantidade de biogás 

e/ou biofertilizantes 

gerados 

 

Quantidade de 

agrotóxico substituída por 

biofertilizantes 

 

2.3.6.18. Eixo estrutural: Universidade multicampi  

Objetivo 72 Ações Indicadores 

Aprimorar a infraestrutura 

e serviços prestados em 

cada campus 

Construir planos diretores 

e de ocupação para as 

unidades da UFSJ 

Planos diretores e de 

ocupação do CAP e CTAN 

revisados e aprovados 

 

Planos diretores e de 

ocupação dos campi, 

equipamentos culturais e 

fazendas aprovados 

Propor à(s) 

fundação(ões) de apoio 

credenciadas a criação 

de representações nos 

campi 

Número de escritórios 

implantados 

Estabelecer parcerias 

com órgãos públicos 

responsáveis pela 

manutenção das vias e 

demais estruturas de 

acesso aos campi 

Parcerias firmadas 

 

Estruturas adequadas e 

acessíveis 

 

Serviços de transporte 

público adequados e 

acessíveis às realidades 

dos campi 

Criar representação da Número de escritórios 
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Assessoria Internacional 

(ASSIN) nas unidades da 

UFSJ 

implantados 

 

Objetivo 73 Ações Indicadores 

Aprimorar da gestão 

acadêmica e 

administrativa dos campi 

Criar comissões locais 

representativas ou órgão 

similar para lidar com 

assuntos de interesse de 

cada campus 

Número de comissões 

instaladas e funcionando 

Adquirir e disponibilizar 

materiais específicos para 

as aulas práticas 

diretamente no campus 

Número de materiais X 

demanda de materiais  

Viabilizar o 

funcionamento 

sustentável das fazendas 

institucionais 

Plano diretor e de 

ocupação realizados 

 

Número de projetos 

desenvolvidos nas 

fazendas 

Criar e implementar fluxo 

de procedimentos 

recomendados em 

situações de urgência e 

emergência em saúde 

Manuais publicados 

Propor a reestruturação 

do CONEP e do CONDI, 

adequando as 

representações à 

realidade multicampi 

Instrumentos normativos 

publicados e em vigor 

 

Objetivo 74 Ações Indicadores 

Fortalecer os cursos de 

graduação e pós-

graduação presenciais e 

a distância já existentes e 

criação de novos cursos 

Desenvolver planos para 

utilização das instalações 

dos campi em turnos 

ociosos 

Número de atividades 

extra rotina 

implementadas 

Manter e adquirir 

equipamentos para 

desenvolvimento das 

atividades acadêmicas 

Número de equipamentos 

reparados X demanda 

 

Número de equipamentos 

adquiridos X demanda 

Aperfeiçoar o apoio 

pedagógico aos 

discentes 

Número de atendimentos 

realizados X demanda 

Disponibilizar nos campi 

as ferramentas de 

educação a distância 

para implementar ações 

em seus cursos e 

programas 

Estruturas disponibilizadas 

e implantadas 

Estimular a proposição de 

cursos e programas  

Número de cursos e 

programas criados 
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Objetivo 75 Ações Indicadores 

Intensificar o 

relacionamento interno e 

externo, considerando a 

realidade multicampi 

Realizar campanhas de 

divulgação da instituição 

nas regiões das quais faz 

parte 

Número de campanhas 

realizadas 

Promover estratégias de 

atração de novos 

discentes 

Número de produtos 

veiculados  

 

Número de canais de 

comunicação 

desenvolvidos 

Desenvolver ações 

universitárias alinhadas 

com as demandas sociais 

das regiões de inserção 

da UFSJ 

Número de projetos 

realizados 

Promover ações para 

captação de recursos 

externos, visando o 

desenvolvimento de 

projetos acadêmicos nas 

regiões em que a UFSJ 

está inserida 

Número de parcerias 

estabelecidos 

 

Montante de recursos 

captados 

 


