
3. PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL (PPI) 

 3.1. Inserção regional, nacional e internacional 

A UFSJ tem um impacto significativo em Minas Gerais, atuando nas 

mesorregiões Campo das Vertentes (microrregião São João del-Rei), 

Metropolitana de Belo Horizonte (microrregiões Alto Paraopeba e Sete 

Lagoas) e Oeste de Minas (microrregião Divinópolis). Inicialmente, é de se 

destacar o papel social da UFSJ nas regiões em que se insere, identificando 

suas potencialidades e fraquezas diante dos desafios que têm sido impostos 

às instituições federais de ensino superior (IFES) em um cenário de sucessivos 

cortes de recursos e de muitas incertezas na política nacional.  

 

 

Mapa 1: municípios onde se localizam as unidades educacionais da UFSJ 

 

A sede da Universidade está localizada no município de São João 

del-Rei, pertencente à microrregião de São João del-Rei e que integra a 



mesorregião Campo das Vertentes, composta ainda pelas microrregiões de 

Barbacena e Lavras. O Campo das Vertentes tem atuação destacada na 

produção agropecuária e em produtos de base artesanal como têxteis, 

estanho, madeira e couro. Essas atividades encontram apoio no Campus 

Tancredo Neves (CTAN) da UFSJ, por meio do Campo Experimental Risoleta 

Neves (CERN), ligado à Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais 

(EPAMIG), e da Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP). 

São João del-Rei possui um parque industrial incipiente, abrigando empresas 

atuando nas áreas têxtil, metalúrgica e alimentícia. Apesar da pequena 

contribuição industrial, a cidade é um dos polos econômicos da mesorregião 

do Campo das Vertentes, sendo que o comércio e os serviços constituem sua 

principal atividade. A rede educacional pública e privada instalada em São 

João del-Rei, com destaque para a UFSJ, faz da cidade um importante polo 

educacional, constituindo campo importante de atuação dos egressos das 

licenciaturas. Do ponto de vista cultural, São João del-Rei se destaca por sua 

arquitetura e pela vocação artística, constituindo-se num importante espaço 

de atuação para os cursos de artes arquitetura e humanidades. 

A partir de 2007, com a adesão ao Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) e pela 

aceitação ao convite do Ministério da Educação (MEC) para implantar cursos 

superiores em Divinópolis, Congonhas/Ouro Branco e Sete Lagoas, a 

Instituição passou por um forte e rápido processo de expansão, ampliando sua 

inserção social e seu raio de atuação.  

O Campus Alto Paraopeba (CAP) iniciou as atividades em 2008, 

sendo uma unidade educacional localizada na microrregião do Alto 

Paraopeba, mesorregião metropolitana de Belo Horizonte, cuja população, 

segundo o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 

2010, foi estimada em 230 mil habitantes. Essa região abriga um dos mais 

importantes complexos mundiais de mineração e metalurgia de ferro. A 

unidade educacional está localizada exatamente na divisa das cidades de 

Congonhas e Ouro Branco e distante apenas 90 quilômetros de Belo Horizonte. 

O CAP abriga os cursos na área de tecnologia. 



Na cidade de Divinópolis (mesorregião Oeste de Minas e 

microrregião de Divinópolis) foi implantada a unidade educacional Campus 

Centro-Oeste Dona Lindu (CCO), cujas atividades tiveram início em 2008. Essa 

microrregião, composta de onze municípios e população estimada de 484 mil 

habitantes, é um importante polo industrial das áreas de confecção e 

metalurgia/siderurgia, além de centro de referência em saúde, contando 

com diversos estabelecimentos de saúde. A UFSJ se insere na região 

possibilitando a consolidação de Divinópolis como polo de saúde, formando 

profissionais capazes de atuar como agentes de transformação social e das 

práticas em saúde e educação superior. 

O Campus Sete Lagoas (CSL) iniciou as atividades em 2009, sendo 

uma unidade educacional situada no município de mesmo nome e distante 

70 quilômetros de Belo Horizonte, integrando a microrregião de Sete Lagoas, 

mesorregião metropolitana de Belo Horizonte. Essa microrregião é composta 

de vinte municípios e contava com população de 394 mil habitantes, segundo 

o censo de 2010 do IBGE. A área de influência se estende por 38 municípios e 

estima-se que alcance mais de 500 mil habitantes. Importante polo industrial, 

a cidade de Sete Lagoas destaca-se regionalmente pelo seu 

desenvolvimento social e econômico, com importante inserção nos setores 

industrial e agropecuário.  

Considerando as três mesorregiões em que se insere, observa-se que 

a UFSJ está localizada em um eixo de forte desenvolvimento industrial do 

Estado de Minas Gerais, congregando empresas automobilísticas e seus 

fornecedores, montadoras de locomotivas, empresas siderúrgicas, de ferro-

ligas e ferro-gusa, empresas de exploração de minérios variados, sobretudo 

ferro, e empresas cimenteiras, dentre outras inúmeras empresas de variados 

portes e áreas de atuação. 

A inserção da UFSJ no estado e no país se dá de diferentes formas. 

O ensino nos níveis de graduação e pós-graduação oferece titulação e 

qualificação a graduandos e pós-graduandos provenientes de todo o país. 

Além das atividades de ensino presencial em suas unidades educacionais, a 

UFSJ tem multiplicado suas ações de inserção regional e nacional com o 



oferecimento de cursos na modalidade Educação a Distância e o 

desenvolvimento de novos suportes e tecnologias educacionais. Em 

funcionamento desde 2006, por meio do sistema Universidade Aberta do Brasil 

(UAB), a UFSJ oferece cursos de graduação, pós-graduação lato sensu, 

mestrado profissional, extensão e aperfeiçoamento em aproximadamente 

seis dezenas de polos espalhados pelos estados de Minas Gerais e São Paulo.  

Atualmente, a UFSJ oferece, na modalidade educação a distância, 

cursos de extensão e aperfeiçoamento, bem como cursos de graduação em 

Administração Pública, Matemática, Pedagogia e Filosofia; de pós-

graduação lato sensu em Computação Aplicada à Educação Básica; 

Educação Empreendedora; Engenharia de Segurança do Trabalho; Ensino de 

Filosofia no Ensino Médio; Ensino de Sociologia no Ensino Médio; Gestão em 

Saúde; Gestão Pública Municipal; Gestão Pública; Informática para Docentes; 

Matemática; Mídias na Educação; Mundos Nativos: Saberes, Culturas e 

Histórias dos Povos Indígenas; Práticas de Letramento e Alfabetização; e 

mestrado profissional em Matemática (PROFMAT). 

A Extensão na UFSJ é concebida de forma articulada à pesquisa e 

ao ensino, como aquela que estabelece pontes que proporcionam a relação 

entre Universidade e as demais esferas sociais por meio de encontro de 

saberes, práticas e conhecimentos. Atua em oito áreas, tais como saúde, 

cultura, educação, meio ambiente e trabalho, com projetos e programas 

integrados às demandas apresentadas pela sociedade. Em 2018, foram 

desenvolvidos 160 projetos e programas em parceria com comunidades 

externas, prefeituras e outras instituições locais em todas as regiões que a UFSJ 

está inserida, atingindo cerca de 134 mil pessoas. A atuação extensionista da 

Universidade associa-se também com ações e iniciativas de outras Instituições 

de Educação Superior públicas brasileiras, formando redes de cooperação 

em torno de temas de grande pertinência social. 

Em 2017, a UFSJ passou a reconhecer a área de Artes enquanto 

estratégica e fundamental para o processo acadêmico, de modo 

indissociável ao Ensino, Pesquisa e Extensão, aprovando a Política de Artes e, 

consequentemente, regulamentando as práticas de fomento à criação e 



circulação artística nas unidades educacionais em todos os campi da 

Instituição, observando-se o equilíbrio e a diversidade das modalidades 

artísticas. Em 2018, foram desenvolvidos 27 projetos focados na criação e 

circulação artística em âmbitos regional, nacional e internacional, além de 

dez programas artísticos vinculados ao Inverno Cultural e outras ações de 

indutoras da valorização e desenvolvimento das Artes nas regiões das quais a 

UFSJ faz parte, tais como os concursos de Artes Visuais, Poemas e Presépios.  

Apesar da inclusão das Artes na estrutura universitária, tem-se o 

desafio de romper com o monopólio do conhecimento científico como o 

único válido, tratando-se essa área de conhecimento como as demais. Ao 

não estar inscrita no estatuto da objetividade, tal qual o discurso científico, as 

Artes sinalizam os limites dos campos de saber, demandando contraposições 

à hegemonia acadêmica a partir da desconstrução de estatutos e políticas 

induzidas de equidade na consideração e validação de conhecimentos e 

saberes. Para tanto, no ciclo 2019-2023, a consolidação da Política de Artes 

perpassa pela valorização da área como campo de pesquisa, necessitando 

uma revisão dos atuais indicadores de avaliação de projetos de pesquisa da 

UFSJ, a fim de considerar e incorporar os parâmetros já consolidados pela 

CAPES em seu Qualis Artístico. 

Desde sua implantação ainda como Fundação, a UFSJ apresenta 

uma forte vocação para a pesquisa. Essa vocação teve forte avanço com 

sua transformação em Universidade e com a expansão a partir de 2006. O 

primeiro programa de Pós-graduação stricto sensu foi implantado em 2001 - 

Programa de Pós-graduação em Física, Química e Neurociências. Hoje, a UFSJ 

oferta vagas em 30 cursos de pós-graduação stricto sensu, sendo 24 cursos de 

mestrado e 6 de doutorado. Com a expansão, o quadro de docentes da UFSJ 

cresceu de pouco mais de 100 doutores em 2006 para 655 em 2017. Desses 24 

programas de pós-graduação ofertados regularmente na UFSJ, 11 

apresentam conceito CAPES 4 ou 5, totalizando 46% dos programas ofertados, 

sendo que 8 dos programas conceito 3 são recentes (menos de quatro anos 

de implantação).  



O crescimento qualificado do corpo docente e da pós-graduação 

stricto sensu da UFSJ teve reflexos imediatos em nossa produção científica, 

tecnológica e de inovação em aspectos quanti e qualitativos. Do ponto de 

vista da publicação de artigos científicos em periódicos especializados, 

passamos de 50 em 2008 para cerca de 470 em 2017. O número de citações 

a artigos publicados com a participação de pesquisadores da UFSJ saltou de 

100 em 2008 para mais de 7000 em 2017. Outro aspecto a se destacar é a 

formação de recursos humanos especializados, o que se constitui em uma das 

etapas mais importantes para o amadurecimento das áreas do 

conhecimento científico e para o atendimento das exigências do mercado 

de trabalho que demanda cada vez mais profissionais com alta qualificação. 

Com a crescente oferta de cursos de pós-graduação a partir de 2008, 

também o número de matrículas tem crescido, chegando em 2017 a 817 

alunos de mestrado e 140 de doutorado. Esses números projetam para uma 

perspectiva de crescimento em virtude do início das atividades dos novos 

cursos aprovados. 

Reconhecendo a importância da cooperação internacional no 

contexto educacional, econômico, social e político, a UFSJ elegeu a 

internacionalização como uma das áreas de enfoque de seu planejamento 

estratégico. A internacionalização, ou educação internacional, compreende 

os programas e atividades institucionais que possuam uma dimensão 

internacional reconhecível, tais como: a mobilidade estudantil, de docentes 

e técnicos administrativos, o desenvolvimento de pesquisas e outras atividades 

com instituições estrangeiras; os programas de dupla diplomação, entre 

outros. Desta forma, a UFSJ assume a internacionalização em três eixos 

básicos, a saber: conteúdos curriculares internacionais; mobilidade estudantil, 

de docentes e de técnicos administrativos, voltada para estudos, estágios, 

ensino, pesquisa e outras atividades; engajamento em programas de 

assistência técnica e educacional com instituições estrangeiras. 

A Universidade mantém contratos, acordos, convênios e outros 

compromissos que visam, sobretudo, o estabelecimento de parcerias com 

instituições para buscar desenvolver suas atividades da melhor maneira e 



permitir que haja melhoria do desenvolvimento social de discentes e da 

comunidade em geral. O apoio técnico buscado em tais instituições visa aos 

seguintes objetivos: inserção de discentes estagiários em empresas, inclusão 

social de jovens em situação de risco por meio de projetos específicos, 

formação e acompanhamento de indivíduos na criação e gerência de 

pequenos negócios a partir de incubadoras de empresas e de cooperativas 

populares e tratamento psicológico para pessoas da comunidade, entre 

outros. 

Tais convênios e cooperações têm permitido a troca de 

conhecimentos entre os envolvidos nos vários projetos e estimulado pesquisas 

e desenvolvimento de discentes, docentes e técnicos-administrativos, bem 

como da população envolvida por eles. Com essas ações, a Universidade tem 

obtido ganhos referentes ao atendimento das necessidades de sua 

comunidade acadêmica, aumento na produção científica, inserção de 

discentes em programas direcionados para a comunidade, em projetos de 

pesquisa e estágios em empresas, além de facilitar a inserção de profissionais 

no mercado de trabalho. Por sua vez, as instituições parceiras têm privilegiado 

a aplicação dos recursos em projetos responsáveis e recebido discentes para 

estágios e consultorias, orientados por profissionais altamente capacitados, 

entre outros. E, por fim, a comunidade tem obtido ganhos com tais parcerias, 

visto que é, direta ou indiretamente, beneficiada pelos programas e projetos 

e pelo acesso a cursos de aperfeiçoamento, inclusão no mercado de trabalho 

e serviços, entre outros. 

A associação entre Universidade e várias instituições sinaliza uma 

vertente na qual elas têm a oportunidade de buscar uma nova forma de 

comportamento diante da atual realidade do país. Diante disso, a disposição 

da Universidade de beneficiar uma parcela da comunidade na qual está 

inserida, com programas e projetos vem abrir novos caminhos e possibilidades 

rumo à construção de uma sociedade mais justa. 

Além do compromisso com as questões regionais, a UFSJ se coloca 

a tarefa de colaborar com a solução de problemas mais amplos do país em 

diálogo permanente com instituições de ensino e pesquisa de outros estados 



brasileiros. O trabalho em redes de cooperação em diferentes campos do 

conhecimento artístico, científico e tecnológico projeta a UFSJ também no 

cenário nacional e internacional. 

 

 3.2. Organização didático-pedagógica 

A UFSJ possui uma organização didático-pedagógica hierarquizada, 

organizada conforme o seu Estatuto, Regimento e Resoluções dos Conselhos 

Superiores. O órgão executivo máximo é a Reitoria, responsável pela 

execução das políticas definidas nos Conselhos Superiores. A Reitoria é 

dividida em Pró-Reitorias, sendo três responsáveis diretas pela organização 

didático-pedagógica da UFSJ, a saber: Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos 

Comunitários (Proex); Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proen); Pró-

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Prope). Há três Conselhos Superiores 

na UFSJ: o Conselho Universitário (CONSU), responsável pelas políticas 

administrativas e instância recursal máxima da Instituição; o Conselho Diretor 

(CONDI), responsável pelas políticas financeiras; e o Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão (CONEP), responsável pelas políticas de Ensino, Pesquisa 

e Extensão. Em termos da organização didático-pedagógica, o CONEP é o 

órgão máximo, conforme descrição abaixo: 

 

(Art. 14 do Estatuto1) - O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão é o órgão 

superior de coordenação e supervisão das atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, com funções normativa, deliberativa e consultiva no campo 

didático, científico, cultural, artístico e de interação com a sociedade (...). 

(Art. 15 do Estatuto) - Ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão compete: 

I - aprovar as diretrizes do Ensino, da Pesquisa e da Extensão, de acordo com a 

política institucional; 

II - aprovar o plano e o relatório anual de atividades acadêmicas; 

III - aprovar ou reformular o seu Regimento; 

IV - aprovar projetos de Pesquisa, Ensino ou Extensão interinstitucionais; 

V - aprovar normas complementares sobre concurso vestibular, currículos e 

programas, matrículas, transferências, processo decisório sobre a vida escolar 

dos discentes, aproveitamento de estudos, além de outras que se incluam no 

                                                           
1
  Estatuto e Regimento Geral da UFSJ disponíveis em: 

<http://www.ufsj.edu.br/soces/estatuto_e_regimento.php> Acesso: 31/08/2013. 



âmbito de sua competência; 

VI - aprovar os currículos dos cursos e programas; 

VII - aprovar normas para programas de aperfeiçoamento dos servidores da 

UFSJ; 

VIII - aprovar ou modificar o calendário escolar; 

IX - deliberar sobre recursos em matéria de natureza acadêmica; 

X - fixar normas sobre o afastamento de docentes; 

XI - propor a criação ou desativação de curso ou Departamento; 

XII - propor ao Conselho Universitário a modificação do Estatuto ou do 

Regimento Geral em matéria de natureza acadêmica; 

XIII - aprovar normas para reconhecimento de títulos universitários obtidos em 

instituições de ensino superior; 

XIV - resolver os casos omissos no Estatuto e Regimento Geral, bem como 

aqueles que suscitarem interpretações contraditórias em matéria de natureza 

acadêmica. 

 

Em relação às coordenadorias de cursos de graduação e pós-

graduação stricto sensu, o funcionamento é definido pelo Estatuto e 

Regimento Geral: 

(Art. 30 do Estatuto). Os Cursos de Graduação e de Pós-Graduação são 

administrados: 

I. pelo Colegiado de Curso, órgão de deliberação; 

II. por uma Coordenadoria de Curso, órgão executivo, constituída por um 

Coordenador e um Vice Coordenador. 

 Parágrafo único. A composição, as competências, formas de preenchimento, 

mandato e demais regulamentações, referentes ao Colegiado de Curso e à 

Coordenadoria de Curso, são especificados no Regimento Geral. 

(Art. 43 do Regimento Geral). O Colegiado de Curso de graduação é o órgão 

responsável pela fixação das diretrizes didático-pedagógicas do curso, bem 

como pela definição do perfil acadêmico profissional do discente. 

(Art. 44 do Regimento Geral). O Colegiado de Curso de graduação é 

composto: 

I – pelo coordenador de curso que a ele preside; 

II – pelo vice-coordenador de curso; 

III – por três docentes do curso; 

IV – por um discente do curso, indicado pelo órgão representativo e, na falta 

desse órgão, eleito pelos seus pares. 

Parágrafo único. Os docentes a que se refere o inciso III deste artigo são: 

a) docentes do curso no semestre ou que o foram no semestre anterior e 

b) eleitos pelos docentes que ministram aulas no semestre em curso. 

 (Art. 45 do Regimento Geral). O mandato dos membros do Colegiado de 

Curso de graduação, especificados nos incisos III e IV do artigo anterior, é de 

dois anos e um ano, respectivamente, permitidas a reeleições e reconduções. 

(Art. 46 do Regimento Geral). Ao Colegiado de Curso de graduação compete: 



I – elaborar o projeto do curso e fixar suas diretrizes didático-pedagógicas, bem 

como definir o perfil do ingressante e do egresso; 

II – propor ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão normas complementares 

sobre currículos, programas e propostas de mudanças curriculares; 

III – propor para as unidades acadêmicas o perfil do docente adequado ao 

curso; 

IV – aprovar a oferta de unidades curriculares, as vagas correspondentes, bem 

como os planos de ensino, os programas de estágios e monitoria;  

V – deliberar, em primeira instância, sobre questões referentes à inscrição em 

unidades curriculares, transferência de discentes e aproveitamento de estudos;  

VI – deliberar, em primeira instância, sobre recursos interpostos por docentes e 

discentes acerca de matérias de ordem acadêmica e disciplinar; 

VII – aprovar normas para a execução de estágios curriculares internos e 

externos, para o exercício da monitoria, monografias, trabalhos de final de 

curso e atividades complementares previstas no currículo do curso, em 

conformidade com as políticas e diretrizes superiores; 

VIII – elaborar ou reformular seu regimento, submetendo-o à aprovação do 

Conselho Universitário; 

IX – deliberar sobre a utilização de recursos próprios da Coordenadoria em 

projetos;  

X – aprovar o relatório anual das atividades da Coordenadoria de Curso;  

XI – aprovar propostas de convênio no âmbito de sua competência. 

(Art. 47 do Regimento Geral). A Coordenadoria de Curso de graduação é o 

órgão executivo das deliberações, referentes à organização e funcionamento 

do curso. 

(Art. 49 do Regimento Geral). O coordenador e vice-coordenador de curso de 

graduação são eleitos pelos discentes regularmente matriculados no curso e 

pelos docentes que estejam ministrando aulas no curso, obedecidas as normas 

do Conselho Universitário, para um mandato de dois anos, permitidas as 

reeleições. 

(Art. 50 do Regimento Geral). Na ausência ou impedimento do coordenador 

de curso de graduação, responde pela unidade o vice-coordenador de curso 

e, na ausência deste, um membro docente do Colegiado de Curso. 

(...) 

(Art. 52 do Regimento Geral). O Colegiado de Curso de Pós-Graduação stricto 

sensu é o órgão responsável pela fixação das diretrizes didático-pedagógicas 

do respectivo curso. 

(Art. 53 do Regimento Geral). O Colegiado de Curso de Pós-Graduação stricto 

sensu é composto: 

I – pelo coordenador de curso, que a ele preside; 

II – pelo vice-coordenador; 

III – por dois docentes do curso eleitos por seus pares; 

IV – por um discente do curso eleito por seus pares. 

(Art. 54 do Regimento Geral). O mandato dos membros do Colegiado de Curso 

de Pós-Graduação stricto sensu, especificados nos incisos III e IV do artigo 

anterior, é de dois anos e um ano, respectivamente, permitidas a reeleição e 

recondução. 



(Art. 55 do Regimento Geral). Ao Colegiado de Curso de Pós-Graduação stricto 

sensu compete: 

I – fixar as diretrizes didático-pedagógicas do curso; 

II – aprovar o relatório anual das atividades desenvolvidas no curso; 

III – deliberar, em primeira instância, sobre recursos interpostos referentes às 

matérias de natureza acadêmica e disciplinar; 

IV – homologar a composição das bancas de exame de qualificação, de 

defesa de dissertação e de tese; 

V – baixar normas sobre o exame de qualificação e sobre elaboração, 

apresentação e julgamento de dissertação de mestrado e tese de doutorado; 

VI – aprovar inscrição em unidades curriculares isoladas; 

VII – estabelecer as normas de funcionamento do curso e submetê-las à 

apreciação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; 

VIII – aprovar os programas das unidades curriculares; 

IX – credenciar e descredenciar docentes do curso; 

X – deliberar sobre os processos de seleção de candidatos; 

XI – estabelecer critérios para alocação de bolsas e acompanhamento dos 

trabalhos dos bolsistas; 

XII – aprovar critérios para alocação de recursos; 

XIII – homologar os nomes de orientadores e co-orientadores; 

XIV – deliberar, no âmbito de sua competência, sobre a participação de 

pesquisadores externos; 

XV – propor a realização de convênios e outros acordos nacionais e 

internacionais; 

XVI – propor ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão a criação, 

transformação, exclusão e extinção de linhas de pesquisa e áreas de 

concentração. 

(Art. 56 do Regimento Geral). A Coordenadoria de Curso de Pós-Graduação 

stricto sensu é o órgão executivo das deliberações, referentes à organização e 

funcionamento do curso. 

(Art. 58 do Regimento Geral). O coordenador e vice-coordenador de curso de 

pós-graduação stricto sensu são eleitos pelos discentes regularmente 

matriculados e pelos docentes credenciados do curso, obedecidas as normas 

do Conselho Universitário, para um mandato de dois anos, permitidas as 

reeleições. 

 

Além do colegiado de curso, cada curso de graduação conta ainda 

com o Núcleo Docente Estruturante (NDE), que possui atribuições consultivas, 

propositivas e de assessoria sobre matéria de natureza acadêmica, sendo 

constituído por um grupo de docentes responsáveis pela elaboração, 

acompanhamento e consolidação do Projeto Pedagógico do Curso (PPC). 

Em nível de pós-graduação lato sensu, a UFSJ estrutura as especializações e 

MBA por meio da Resolução nº 47/2006 e suas modificações, e estruturas os 



programas de Residência por meio da Resolução nº 7/2017, ambas emanadas 

do Conselho Universitário.  

As Unidades Acadêmicas da UFSJ podem ser organizadas de duas 

formas distintas: em Departamento ou Centro.  

 

(Art. 29 do Estatuto). A UFSJ é constituída de Cursos de Graduação, Pós-

Graduação e Unidades Acadêmicas, responsáveis diretos pelo Ensino, Pesquisa 

e Extensão. 

Parágrafo único. A Unidade Acadêmica é Centro ou Departamento, órgão de 

lotação dos docentes, para objetivos de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

(Art. 29-A do Estatuto). Os Centros, reunidos na Reitoria, são responsáveis pelos 

cursos de graduação e pós-graduação a eles vinculados, pelo suprimento de 

recursos humanos, científicos e tecnológicos para as atividades de Ensino, 

Pesquisa e Extensão, bem como pelo aperfeiçoamento pessoal dos docentes. 

Parágrafo único. São regulamentadas em Resolução do Conselho Universitário: 

a) a organização, a composição, as competências e o funcionamento da 

Congregação e das Câmaras do Centro; 

b) as competências, formas de preenchimento, mandato e demais 

regulamentações referentes à direção do Centro. 

(Art. 31 do Estatuto). Os Departamentos, reunidos na Pró-Reitoria de Ensino de 

Graduação, são responsáveis pelo suprimento de recursos humanos, científicos 

e tecnológicos para as atividades de ensino, pesquisa e extensão, bem como 

pelo aperfeiçoamento pessoal dos docentes. 

§ 1º Os Departamentos são administrados: 

a) pela Assembleia Departamental, órgão de deliberação; 

b) pela Chefia do Departamento, órgão executivo, constituída de Chefe e  

Subchefe. 

§ 2º São regulamentadas no Regimento Geral: 

a) a composição, as competências e o funcionamento da Assembleia 

Departamental; 

b) as competências, formas de preenchimento, mandato e demais 

regulamentações referentes à chefia do Departamento. 

 

As unidades educacionais da UFSJ em São João del-Rei, Ouro 

Branco/Congonhas e Sete Lagoas são organizadas em estrutura 

departamental e a unidade educacional de Divinópolis, o Campus Centro-

Oeste Dona Lindu, é organizado como Centro. 

 



 3.3. Cursos e programas 

Tomando em conjunto suas seis unidades educacionais, a UFSJ oferece 

cursos de graduação 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, a pós-

graduação também se ampliou, bem como suas áreas de atuação. A seguir 

são apresentados os números da UFSJ na graduação e na pós-graduação, 

independente da modalidade de educação de oferta. 

 

 

LEGENDA PARA QUADROS A SEGUIR: 

CAP: Campus Alto Paraopeba 

CCO: Campus Centro-Oeste Dona Lindu 

CDB: Campus Dom Bosco 

CSA: Campus Santo Antônio 

CSL: Campus Sete Lagoas 

CTAn: Campus Tancredo Neves 

EAD: modalidade educação a distância 

EDP: modalidade educação presencial 



3.3.1. Cursos de graduação 

Curso Grau 
Modalidade 

/ local 
Turno Ato Situação 

Vagas por 

entrada 

Entradas 

por ano 

Nº de 

matriculados2 

Administração 

Bacharelado EDP / CTAN Integral 
Portaria Seres/MEC nº 272, de 3 

de abril de 2017 
reconhecido 40 1 143 

Bacharelado EDP / CTAN Noturno 
Portaria Seres/MEC nº 272, de 3 

de abril de 2017 
reconhecido 40 1 188 

Administração Pública Bacharelado EAD / Polos - 
Portaria Seres/MEC nº 899, de 

20 de dezembro de 2018 
reconhecido 55 

máximo 

de 6 

polos 
583 

Arquitetura e Urbanismo  Bacharelado EDP / CTAN Integral 
Portaria Seres/MEC nº 921, de 

27 de dezembro de 2018 
reconhecido 30 2 303 

Artes Aplicadas – Ênfase em 

Cerâmica  
Bacharelado EDP / CTAN Noturno 

Portaria Seres/MEC nº 659, de 

28 de novembro de 2018 
reconhecido 30 1 97 

Bioquímica  Bacharelado EDP / CCO Integral 
Portaria Seres/MEC nº 1.097, de 

24 de dezembro de 2015 
reconhecido 50 2 252 

Biotecnologia Bacharelado EDP / CDB Integral 
Resolução CONSU nº 2, de 6 de 

fevereiro de 2017 

criado / 

autorizado 
40 1 70 

Ciência da Computação Bacharelado EDP / CTAn Integral 
Portaria Seres/MEC nº 921, de 

27 de dezembro de 2018 
reconhecido 45 2 280 

Ciências Licenciatura EDP / CDB Noturno 
Resolução CONDS nº 4, de 05 

de maio de 2003 

extinto / 

desmembrado 
- - - 

Ciências Biológicas 

Bacharelado EDP / CDB Integral 
Portaria Seres/MEC nº 921, de 

27 de dezembro de 2018 
reconhecido 25 1 99 

Licenciatura EDP / CDB Noturno 
Portaria Seres/MEC nº 921, de 

27 de dezembro de 2018 
reconhecido 25 1 98 

Ciências Contábeis  Bacharelado EDP / CTAn Noturno 
Portaria Seres/MEC nº 272, de 3 

de abril de 2017 
reconhecido 40 1 150 

Ciências Econômicas  

Bacharelado EDP / CTAn Noturno 
Portaria Seres/MEC nº 272, de 3 

de abril de 2017 
reconhecido 60 1 208 

Bacharelado EDP / CTAn Integral 
Portaria Seres/MEC nº 272, de 3 

de abril de 2017 
reconhecido 40 1 126 

                                                           
2
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Curso Grau 
Modalidade 

/ local 
Turno Ato Situação 

Vagas por 

entrada 

Entradas 

por ano 

Nº de 

matriculados2 

Ciências Sociais Licenciatura EDP / Fadom Noturno - extinto - - - 

Comunicação Social – 

Jornalismo 
Bacharelado EDP / CTAn Noturno 

Portaria Seres/MEC nº 272, de 3 

de abril de 2017 
reconhecido 50 1 201 

Didática Licenciatura EDP / Fadom Noturno - extinto - - - 

Educação Física  

Bacharelado EDP / CTAn Integral 
Resolução CONSU nº 26, de 13 

de novembro de 2017 

criado / 

autorizado 
20 1 18 

Licenciatura EDP / CTAn Integral 
Portaria Seres/MEC nº 921, de 

27 de dezembro de 2018 
reconhecido 20 1 124 

Enfermagem  Bacharelado EDP / CCO Integral 
Portaria Seres/MEC nº 133, de 1º 

de março de 2018 
reconhecido 40 2 245 

Engenharia Agronômica Bacharelado EDP / CSL Integral 
Portaria Seres/MEC nº 133, de 1º 

de março de 2018 
reconhecido 40 2 373 

Engenharia Civil 

Bacharelado EDP / CAP Noturno 
Portaria Seres/MEC nº 1.097, de 

24 de dezembro de 2015 
reconhecido 50 1 224 

Bacharelado EDP / CAP Integral 
Portaria Seres/MEC nº 1.097, de 

24 de dezembro de 2015 
reconhecido 50 1 250 

Engenharia de Alimentos Bacharelado EDP / CSL Integral 
Portaria Seres/MEC nº 921, de 

27 de dezembro de 2018 
reconhecido 40 2 222 

Engenharia de Bioprocessos 

Bacharelado EDP / CAP Noturno 
Portaria Seres/MEC nº 1.097, de 

24 de dezembro de 2015 
reconhecido 50 1 158 

Bacharelado EDP / CAP Integral 
Portaria Seres/MEC nº 1.097, de 

24 de dezembro de 2015 
reconhecido 50 1 181 

Engenharia de Operações Bacharelado EDP / Faein Noturno - extinto - - - 

Engenharia de Produção  Bacharelado EDP / CSA Noturno 
Portaria Seres/MEC nº 921, de 

27 de dezembro de 2018 
reconhecido 60 1 276 

Engenharia de 

Telecomunicações 

Bacharelado EDP / CAP Noturno 
Portaria Seres/MEC nº 1.097, de 

24 de dezembro de 2015 
reconhecido 50 1 136 

Bacharelado EDP / CAP Integral 
Portaria Seres/MEC nº 1.097, de 

24 de dezembro de 2015 
reconhecido 50 1 175 

Engenharia Elétrica  

Bacharelado EDP / CSA Noturno 
Portaria Seres/MEC nº 921, de 

27 de dezembro de 2018 
reconhecido 50 1 241 

Bacharelado EDP / CSA Integral 
Portaria Seres/MEC nº 921, de 

27 de dezembro de 2018 
reconhecido 50 2 500 



Curso Grau 
Modalidade 

/ local 
Turno Ato Situação 

Vagas por 

entrada 

Entradas 

por ano 

Nº de 

matriculados2 

Engenharia Florestal Bacharelado EDP / CSL Integral 
Portaria Seres/MEC nº 575, de 

09 de junho de 2017 
reconhecido 20 2 99 

Engenharia Mecânica  

Bacharelado EDP / CSA Noturno 
Portaria Seres/MEC nº 921, de 

27 de dezembro de 2018 
reconhecido 50 2 458 

Bacharelado EDP / CSA Integral 
Portaria Seres/MEC nº 921, de 

27 de dezembro de 2018 
reconhecido 50 2 484 

Engenharia Mecatrônica 

Bacharelado EDP / CAP Noturno 
Portaria Seres/MEC nº 1.097, de 

24 de dezembro de 2015 
reconhecido 50 1 222 

Bacharelado EDP / CAP Integral 
Portaria Seres/MEC nº 1.097, de 

24 de dezembro de 2015 
reconhecido 50 1 252 

Engenharia Química 

Bacharelado EDP / CAP Noturno 
Portaria Seres/MEC nº 1.097, de 

24 de dezembro de 2015 
reconhecido 50 1 218 

Bacharelado EDP / CAP Integral 
Portaria Seres/MEC nº 1.097, de 

24 de dezembro de 2015 
reconhecido 50 1 231 

Farmácia  Bacharelado EDP / CCO Integral 
Portaria Seres/MEC nº 133, de 1º 

de março de 2018 
reconhecido 50 2 378 

Filosofia  

Bacharelado EDP / CDB Noturno 
Portaria Seres/MEC nº 921, de 

27 de dezembro de 2018 
reconhecido 15 1 - 

Licenciatura EDP / CDB Noturno 
Portaria Seres/MEC nº 921, de 

27 de dezembro de 2018 
reconhecido 40 1 181 

Licenciatura EAD / Polos - 
Portaria Seres/MEC nº 913, de 

27 de dezembro de 2018 
reconhecido 30 

máximo 

de 11 

polos 
364 

Física 

Bacharelado EDP / CDB Integral 
Portaria Seres/MEC nº 921, de 

27 de dezembro de 2018 
reconhecido 25 1 64 

Licenciatura EDP / CDB Noturno 
Portaria Seres/MEC nº 921, de 

27 de dezembro de 2018 
reconhecido 25 1 60 

Geografia 

Bacharelado EDP / CTAn Integral 
Portaria Seres/MEC nº 921, de 

27 de dezembro de 2018 
reconhecido 25 1 82 

Licenciatura EDP / CTAn Noturno 
Portaria Seres/MEC nº 921, de 

27 de dezembro de 2018 
reconhecido 25 1 94 

Licenciatura EAD Noturno Resolução CONSU nº 039/2010  criado 50 - - 

História Bacharelado EDP / CDB Noturno 
Portaria Seres/MEC nº 921, de 

27 de dezembro de 2018 
reconhecido 10 1 47 



Curso Grau 
Modalidade 

/ local 
Turno Ato Situação 

Vagas por 

entrada 

Entradas 

por ano 

Nº de 

matriculados2 

Licenciatura EDP / CDB Noturno 
Portaria Seres/MEC nº 921, de 

27 de dezembro de 2018 
reconhecido 30 1 116 

Interdisciplinar em 

Biossistemas 
Bacharelado EDP / CSL Integral 

Portaria Seres/MEC nº 866, de 

09 de novembro de 2015 
reconhecido 20 2 101 

Interdisciplinar em Ciência e 

Tecnologia 

Bacharelado EDP / CAP Integral 
Resolução CONSU nº 8, de 15 

de maio de 2017  
extinto - - - 

Bacharelado EDP / CAP Noturno 
Resolução CONSU nº 8, de 15 

de maio de 2017 
extinto - - - 

Letras 
Bacharelado 

Licenciatura 
EDP / CDB Noturno 

Resolução CONSU nº 41, de 1º 

de dezembro de 2014 
extinto - - - 

Letras – Língua inglesa e suas 

literaturas 
Licenciatura EDP / CDB Noturno 

Resolução CONSU nº 25, de 13 

de novembro de 2017 

criado / 

autorizado 
30 1 29 

Letras – Língua portuguesa e 

suas literaturas 
Licenciatura EDP / CDB Noturno 

Portaria Seres/MEC nº 921, de 

27 de dezembro de 2018 
reconhecido 40 1 169 

Matemática 

Licenciatura EDP / CSA Noturno 
Portaria Seres/MEC nº 921, de 

27 de dezembro de 2018 
reconhecido 40 1 92 

Licenciatura EAD / Polos - 
Portaria Seres/MEC nº 913, de 

27 de dezembro de 2018 
reconhecido 50 

máximo 

de 13 

polos 
55 

Medicina 

Bacharelado EDP / CCO Integral 
Portaria Seres/MEC nº 932, de 

24 de agosto de 2017 
reconhecido 30 2 327 

Bacharelado EDP / CDB Integral 
Portaria Seres/MEC nº 654, de 

11 de dezembro de 2013 
autorizado 20 2 199 

Música Licenciatura EDP / CTAn Integral 
Portaria Seres/MEC nº 921, de 

27 de dezembro de 2018 
reconhecido 40 1 161 

Pedagogia  

Licenciatura EDP / CDB Noturno 
Portaria Seres/MEC nº 921, de 

27 de dezembro de 2018 
reconhecido 50 1 187 

Licenciatura EAD / Polos - 
Portaria Seres/MEC nº 913, de 

27 de dezembro de 2018 
reconhecido 50 

máximo 

de 13 

polos 
80 

Bacharelado EDP / CDB Integral 
Portaria Seres/MEC nº 272, de 3 

de abril de 2017 
reconhecido 35 1 174 



Curso Grau 
Modalidade 

/ local 
Turno Ato Situação 

Vagas por 

entrada 

Entradas 

por ano 

Nº de 

matriculados2 

Psicologia (Formação de 

Psicólogo) 
Bacharelado EDP / CDB Noturno 

Portaria Seres/MEC nº 272, de 3 

de abril de 2017 
reconhecido 35 1 197 

Química 

Bacharelado EDP / CDB Integral 
Portaria Seres/MEC nº 921, de 

27 de dezembro de 2018 
reconhecido 25 1 84 

Licenciatura EDP / CDB Noturno 
Portaria Seres/MEC nº 921, de 

27 de dezembro de 2018 
reconhecido 25 1 100 

Teatro 

Bacharelado EDP / CTAn Noturno 
Portaria Seres/MEC nº 823, de 

22 de novembro de 2018 
reconhecido 25 1 97 

Licenciatura EDP / CTAn Noturno 
Portaria Seres/MEC nº 428, de 

28 de julho de 2014 
reconhecido 25 1 85 

Zootecnia Bacharelado EDP / CTAn Integral 
Portaria Seres/MEC nº 133, de 1º 

de março de 2018 
reconhecido 50 2 374 

 

 

Graduação 

Total de discentes 12.873 

Total de Colegiados de Curso 50 

Total de entradas anuais 72 

Total de títulos passíveis de diplomação 47 

Cursos ofertados na modalidade educação presencial 46 

Cursos ofertados na modalidade educação a distância 4 

 

  



3.3.2. Programas de pós-graduação stricto sensu 

Curso Grau 
Local de 

oferta 
Ato Situação 

Nº de 

matriculados 

Artes Cênicas Mestrado CTAn Portaria MEC nº 816, de 4 de julho 

de 2017 
reconhecido 14 

Bioengenharia 
Mestrado CDB Portaria MEC nº656, de 22 de 

maio de 2017 
reconhecido 24 

Doutorado CDB Portaria MEC nº656, de 22 de 

maio de 2017 
reconhecido 32 

Bioquímica e Biologia Molecular (Multicêntrico - SBBq) 
Mestrado CCO Portaria MEC nº 327, de 9 de 

março de 2017 
reconhecido 14 

Doutorado CCO Portaria MEC nº 327, de 9 de 

março de 2017 
reconhecido 14 

Biotecnologia 
Mestrado CCO Portaria MEC nº656, de 22 de 

maio de 2017 
reconhecido 28 

Doutorado CCO Portaria MEC nº 259, de 15 de 

fevereiro de 2017 
reconhecido 20 

Ciência da Computação Mestrado CTAn Portaria MEC nº 129, de 20 de 

fevereiro de 2018 
reconhecido 11 

Ciências Agrárias Mestrado CSL Portaria MEC nº656, de 22 de 

maio de 2017 
reconhecido 23 

Ciências da Saúde 
Mestrado CCO Portaria MEC nº656, de 22 de 

maio de 2017 
reconhecido 26 

Doutorado CCO Portaria MEC nº 18, de 10 de 

janeiro de 2017 
reconhecido 37 

Ciências Farmacêuticas Mestrado CCO Portaria MEC nº 51, de 24 de 

janeiro de 2014 
reconhecido 24 

Ciências Morfofuncionais Mestrado CDB Portaria MEC nº 1.338, de 20 de 

outubro de 2017 
reconhecido 5 

Desenvolvimento, Planejamento e Território Mestrado CTAn Resolução CONSU nº 1, de 26 de 

março de 2018 

criado / 

recomendado 
início em 2019 

Ecologia Mestrado CDB Portaria MEC nº 326, de 9 de 

março de 2017 
reconhecido 14 

Enfermagem Mestrado CCO Portaria MEC nº 922, de 24 de 

outubro de 2014 
reconhecido 34 



Curso Grau 
Local de 

oferta 
Ato Situação 

Nº de 

matriculados 

Engenharia da Energia (associação ampla com CEFET-

MG) 
Mestrado CSA Portaria MEC nº 1077, de 31 de 

agosto de 2012 
reconhecido 32 

Engenharia Elétrica (associação ampla com CEFET-

MG) 
Mestrado CSA Portaria MEC nº656, de 22 de 

maio de 2017 
reconhecido 70 

Engenharia Mecânica Mestrado CSA Portaria MEC nº656, de 22 de 

maio de 2017 
reconhecido 33 

Engenharia Química Mestrado CAP Portaria MEC nº 794, de 11 de 

setembro de 2014 
reconhecido 25 

Filosofia Mestrado CDB Resolução CONSU nº 14, de 3 de 

julho de 2017 

criado / 

recomendado 
início em 2019 

Física (em associação ampla com UFLA e Unifal-MG) Mestrado CDB Portaria MEC nº 1.331, de 8 de 

novembro de 2012 
reconhecido 10 

Física e Química Aplicadas Mestrado CDB - extinto - 

Física e Química dos Materiais 
Mestrado CDB Portaria MEC nº656, de 22 de 

maio de 2017 
reconhecido 27 

Doutorado CDB Portaria MEC nº656, de 22 de 

maio de 2017 
reconhecido 34 

Física, Química e Neurociências Mestrado CDB - extinto - 

Geografia Mestrado CTAn Portaria MEC nº 18, de 10 de 

janeiro de 2017 
reconhecido 29 

História Mestrado CDB Portaria MEC nº656, de 22 de 

maio de 2017 
reconhecido 43 

Interdisciplinar em Artes, Urbanidades e 

Sustentabilidade 
Mestrado CTAn Portaria MEC nº 256, de 15 de 

fevereiro de 2017 
reconhecido 50 

Processos Socioeducativos e Práticas Escolares Mestrado CDB Portaria MEC nº656, de 22 de 

maio de 2017 
reconhecido 44 

Profissional em Administração Pública (em rede) Mestrado CTAn Portaria MEC nº 922, de 24 de 

outubro de 2014 
reconhecido 20 

Profissional em Matemática (em rede) 
Mestrado CAP Portaria MEC nº 1.325, de 21 de 

setembro de 2011 
reconhecido 34 

Mestrado CSA Portaria MEC nº 1.325, de 21 de 

setembro de 2011 
reconhecido 68 



Curso Grau 
Local de 

oferta 
Ato Situação 

Nº de 

matriculados 

Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência 

de Tecnologia para Inovação 
Mestrado CTAn Portaria MEC nº 559, de 30 de 

junho de 2016 
reconhecido início em 2019 

Psicologia 

Mestrado CDB Portaria MEC nº656, de 22 de 

maio de 2017 
reconhecido 90 

Doutorado CDB Resolução CONSU nº 18, de 4 de 

setembro de 2017 

criado / 

recomendado 
início em 2019 

Química (Multicêntrico – RQ-MG) 
Mestrado CDB Portaria MEC nº 794, de 11 de 

setembro de 2014 
reconhecido 11 

Doutorado CDB Portaria MEC nº 794, de 11 de 

setembro de 2014 
reconhecido 8 

Tecnologias para o Desenvolvimento Sustentável Mestrado CAP Portaria MEC nº656, de 22 de 

maio de 2017 
reconhecido 33 

Teoria Literária e Crítica da Cultura Mestrado CDB Portaria MEC nº656, de 22 de 

maio de 2017 
reconhecido 60 

 

Pós-Graduação Stricto Sensu 

Total de discentes 1.041 

Total de discentes em Mestrado 896 

Total de discentes em Doutorado 145 

Total de Programas de Pós-Graduação 31 

Cursos de Doutorado 7 

Cursos de Mestrado 31 

 

 

 



3.3.3. Programas de pós-graduação lato sensu (especializações e MBA) 

Curso Modalidade Local de oferta Situação 

Especialização em Computação Aplicada à Educação Básica EAD polos credenciados 
reconhecido / em 

funcionamento 

Especialização em Cosmetologia e Manipulação Farmacêutica - Farmácia 

Magistral 
EDP CCO 

reconhecido / em 

funcionamento 

Especialização em Dependência Química EAD polos credenciados 
reconhecido / sem 

oferta 

Especialização em Docência na Educação Infantil - - 
reconhecido / sem 

oferta 

Especialização em Economia – Economia e Gestão de Agronegócios EDP - 
reconhecido / sem 

oferta 

Especialização em Educação Empreendedora EAD polos credenciados 
reconhecido / em 

funcionamento 

Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho EAD polos credenciados 
reconhecido / em 

funcionamento 

Especialização em Engenharia de Software - - 
reconhecido / sem 

oferta 

Especialização em Engenharia –Manutenção Industrial EDP - 
reconhecido / sem 

oferta 

Especialização em Ensino de Ciências nos Anos Finais do Ensino 

Fundamental 
EAD - 

reconhecido / sem 

oferta 

Especialização em Ensino de Filosofia no Ensino Médio EAD polos credenciados 
reconhecido / em 

funcionamento 

Especialização em Ensino de Sociologia no Ensino Médio EAD polos credenciados 
reconhecido / em 

funcionamento 

Especialização em Farmácia Hospitalar e Farmácia Clínica EDP CCO 
reconhecido / em 

funcionamento 

Especialização em Filosofia Contemporânea – Ética EDP - 
reconhecido / sem 

oferta 



Curso Modalidade Local de oferta Situação 

Especialização em Formação de Professores em Ciências Ambientais EAD - 
reconhecido / sem 

oferta 

Especialização em Gestão Educacional EAD - 
reconhecido / sem 

oferta 

Especialização em Gestão Educacional: Administração e Supervisão Escolar - - 
reconhecido / sem 

oferta 

Especialização em Gestão em Saúde EAD polos credenciados 
reconhecido / em 

funcionamento 

Especialização em Gestão Hospitalar - - 
reconhecido / sem 

oferta 

Especialização em Gestão Pública EAD polos credenciados 
reconhecido / em 

funcionamento 

Especialização em Gestão Pública Municipal EAD polos credenciados 
reconhecido / em 

funcionamento 

Especialização em História de Minas EDP - 
reconhecido / sem 

oferta 

Especialização em Informática para Professores EAD polos credenciados 
reconhecido / em 

funcionamento 

Especialização em Matemática EDP CAP 
reconhecido / sem 

oferta 

Especialização em Matemática EAD - 
reconhecido / sem 

oferta 

Especialização em Matemática Pura e Aplicada - - 
reconhecido / sem 

oferta 

Especialização em Mídias da Educação EAD polos credenciados 
reconhecido / em 

funcionamento 

Especialização em Mundos Nativos: Saberes, Culturas e História dos Povos 

Indígenas 
EAD polos credenciados 

reconhecido / em 

funcionamento 



Curso Modalidade Local de oferta Situação 

Especialização em Práticas de Letramento e Alfabetização        EAD polos credenciados 
reconhecido / em 

funcionamento 

Especialização em Promoção da Saúde de Crianças e Adolescentes no 

Contexto da Educação Básica 
EAD - 

reconhecido / sem 

oferta 

MBA – Auditoria e Perícia Contábil EDP - 
reconhecido / sem 

oferta 

MBA – Controladoria EDP - 
reconhecido / sem 

oferta 

MBA – Controladoria e Finanças EDP CTAn 
reconhecido / em 

funcionamento 

MBA – Gestão Acadêmica EDP - 
reconhecido / sem 

oferta 

MBA – Gestão Ambiental EDP - 
reconhecido / sem 

oferta 

MBA – Gestão de Negócios em Contexto Empreendedor EDP - 
reconhecido / sem 

oferta 

MBA – Gestão de Operações Logísticas e Finanças EDP - 
reconhecido / sem 

oferta 

MBA – Gestão de Pessoas EDP CTAn 
reconhecido / em 

funcionamento 

MBA – Gestão Estratégica em Finanças EDP - 
reconhecido / sem 

oferta 

MBA – Gestão estratégica em Marketing EDP - 
reconhecido / sem 

oferta 

 

 

 

 



3.3.4. Programas de pós-graduação lato sensu (residências) 

Curso Local de oferta Situação 

Residência Médica em Clínica Médica 
Rede conveniada e 

CCO 

reconhecido / em 

funcionamento 

Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade 
Rede conveniada e 

CDB 

reconhecido / em 

funcionamento 

Residência Multiprofissional em Saúde do Adolescente 
Rede conveniada e 

CCO 

reconhecido / em 

funcionamento 

Residência Profissional Enfermagem na Atenção Básica/Saúde da Família 
Rede conveniada e 

CCO 

reconhecido / em 

funcionamento 



 3.4. Políticas de Artes, Ensino, Extensão e Pesquisa 

A missão, os princípios e as finalidades, calcados nos valores expressos 

no presente documento, orientam e fundamentam as políticas de artes, de 

ensino, seja na graduação ou pós-graduação, de extensão e de pesquisa da 

Universidade Federal de São João del-Rei, que se pauta na sua 

indissociabilidade. Preceito constitucional, a indissociabilidade é evidenciada 

como diretriz que melhor atende aos desafios postos à universidade, tendo em 

vista a formação de pessoas, articulando competência humanística, cidadã, 

técnico-científica, inserção política e postura ética, na medida em que 

compreende-se tal premissa como processo relacional de práticas, saberes e 

conhecimentos com vistas no estabelecimento de diálogos efetivos entre 

universidade e demais esferas sociais. 

 

3.4.1. Artes 

Em um movimento de maturação da concepção de universidade 

pública, a UFSJ, desde 2017 - com a publicação da Resolução CONSU 

013/2013, a qual estabelece a Política de Artes - passou a legitimar 

institucionalmente as Artes como indissociáveis ao Ensino, Extensão e Pesquisa. 

Nessa perspectiva, a Universidade atua no reconhecimento das Artes como 

campo de práticas, saberes e conhecimentos socialmente válidos, rompendo 

as barreiras que restringiam os conhecimentos acadêmicos e científicos como 

os únicos pilares de estruturação social. 

Em um processo de construção coletiva em prol da democratização 

do acesso e uso de bens artístico-culturais, as Artes, inseridas no âmbito da 

Universidade, se colocam também no papel de formação integral e 

humanística dos sujeitos participantes, percebida em características como 

experimentação estética, ampliação do aparato crítico-apreciativo, a 

sociabilidade e sensorialidades.  

Na UFSJ, as Artes são compreendidas a partir das seguintes dimensões: 

acervos artísticos; artes aplicadas; artes da cena; artes visuais; cinema e artes 

do vídeo; criação e performance musical; educação artística; espaços e 



paisagens artísticas; expressões artísticas híbridas; fotografia; saraus e 

performances literárias; dentre outras formas. 

As atividades de Artes visam ainda a execução de projetos artísticos 

construídos para e com as comunidades da UFSJ, a contribuição para a 

formação integral do estudante, assim como a interlocução entre a 

Universidade e outras instituições. 

 

3.4.2. Ensino 

Compreende-se como ensino o processo de disseminação e 

apreensão do conhecimento historicamente produzido pela sociedade. 

Considerando-se este conhecimento como patrimônio da humanidade, ele 

deve estar à disposição de todos, posto que não existe democracia sem a 

democratização do saber. Neste sentido, a instituição de educação superior 

deve favorecer os meios para que docentes e discentes sejam instigados a 

buscar criticamente os conhecimentos específicos de cada área, 

relacionando-os com outros conhecimentos e estruturando as bases para a 

produção de um novo conhecimento. Todo esse processo deve se orientar 

por uma perspectiva ética visando à dignidade humana.  

O ensino não se restringe à disseminação dos conhecimentos 

sistematizados, devendo viabilizar as condições para a produção de novos 

conhecimentos, dentro dos limites de compreensão possíveis para cada 

momento da vida acadêmica, estando, portanto, indissociado da 

investigação e da pesquisa. 

Ao mesmo tempo, se se pretende formar cidadãos éticos e 

comprometidos com a participação efetiva na sociedade, o ensino deve 

estar, necessariamente, indissociado da extensão. Em conjunto, ensino e 

extensão permitem o encontro dos saberes e conhecimentos acadêmicos 

com os demais construídos nas esferas sociais, o que torna essencial a 

interação com a realidade social, tendo em vista a formação da cidadania. 

 

 

 



3.4.3. Extensão 

A Extensão na Universidade é a atividade que se integra ao regime 

curricular e à organização da pesquisa, constituindo-se em processo 

interdisciplinar, político educacional, cultural, científico, tecnológico, que 

promove a interação transformadora entre as instituições de educação 

superior e os outros setores da sociedade, por meio da produção e da 

aplicação do conhecimento, em articulação permanente com o ensino e a 

pesquisa. O conceito sustenta-se na Política de Extensão formulada pelo 

Fórum de Pró-reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação 

Superior Brasileiras (Forproex), de maio de 2012, e na resolução 07, de 18 de 

dezembro de 2018, do Ministério da Educação e Conselho Nacional de 

Educação (CNE). 

Enquanto um dos compromissos da universidade pública para com os 

demais setores da sociedade, o processo acadêmico da Extensão, na UFSJ, 

ocorre por meio de programas e projetos, aos quais estão vinculados e 

articulados cursos, oficinas e eventos, proporcionando pontes para o 

estabelecimento de relações entre a Universidade e as comunidades 

externas. Tal relacionamento, alicerçado na ecologia de saberes, visa a 

superação das desigualdades sociais e a luta conjunta na, a partir da e contra 

as condições de precariedade da condição humana. 

Voltada, prioritariamente, para as demandas e causas sociais 

presentes em movimentos sociais, grupos minoritários, educação básica 

pública brasileira, a Extensão assume uma postura de contraposição à 

hegemonia acadêmica, de ruptura da linha abissal que divide os 

conhecimentos válidos e não válidos, considerando os sujeitos nas práticas e 

construção de saberes e conhecimentos, de modo a assegurar o pleno direto 

à produção, acesso e uso dos conhecimentos enquanto bens públicos. 

Alinhadas com a missão extensionista preconizada pelo Forproex, as 

ações de extensão da UFSJ integram e sistematizam as atuações nas oito 

áreas temáticas (Comunicação, Cultura, Direitos Humanos e Justiça, 

Educação, Meio Ambiente,  Saúde, Tecnologia e Produção, Trabalho), 



organizando-se, portanto, em eixos integradores da Política Nacional de 

Extensão. 

As atividades de extensão primam por ações que promovam o 

despertar da autonomia e o protagonismo da comunidade, pois, à medida 

em que as comunidades edificam saberes, práticas e conhecimentos 

conjuntamente com a comunidade acadêmica, refuta-se uma extensão 

apenas assistencialista ou de oferecimento de serviços de modo unidirecional. 

Quanto à articulação entre o Ensino, a Pesquisa e a Extensão, esse é um 

princípio constitucional que não pode ser negligenciado na solução dos 

desafios que se colocam para a universidade pública brasileira. Toda ação 

extensionista deve implicar também em uma ação de Ensino, na medida em 

que o trabalho desenvolvido é relacionado à área de formação ou de 

interesse dos discentes, docentes e técnicos-administrativos, com valor 

estratégico nas dinâmicas sociais, consolidando um ideal de formação 

protagônica que associa teoria e prática. Da mesma maneira, toda ação de 

Extensão implica também em uma ação de Pesquisa, na medida em que 

requer a construção de conhecimentos técnicos e científicos como 

sustentação e reflexão das ações. 

 

3.4.4. Pesquisa 

A pesquisa é o processo de produção de conhecimento a partir de 

determinado problema, adotando-se uma metodologia específica. Deve 

orientar-se numa perspectiva ética, uma vez que o pesquisador possui uma 

responsabilidade social em relação a sua produção. Todo o processo 

metodológico da pesquisa deve referenciar-se científica e socialmente. 

A possibilidade de reformas no âmbito acadêmico coloca-se no 

horizonte de discussão com os diversos segmentos da academia e da 

sociedade em geral traz muitas reflexões neste sentido. A ênfase maior recai 

sobre a importância da pesquisa científica na prática universitária, articulando 

o ensino e a extensão. 

A UFSJ trabalha na perspectiva da pesquisa científica criteriosa 

entendendo que o estímulo à vocação científica, à curiosidade e à 



criatividade não pode se limitar a projetos específicos de pesquisa e aos 

cursos de pós-graduação, uma vez que as atividades pedagógicas devem 

promover atividades de investigação em quaisquer dos níveis de formação.  

Assim, as atividades de pesquisa e iniciação científica desta Instituição 

estão ancoradas no princípio de que aprender a fazer ciência é uma 

atividade metodologicamente orientada que se desenvolve no trabalho de 

todas as disciplinas. 

Se a investigação científica se articula com o ensino, uma vez que a 

produção de um novo conhecimento parte, muitas vezes, de conhecimentos 

anteriormente produzidos, ela também deve estar articulada com a extensão, 

compartilhando, absorvendo e atendendo demandas por conhecimento na 

sociedade. 

 

 

 3.5. Responsabilidade Social 

A responsabilidade social é entendida como uma concepção 

fundada em pressupostos éticos que orienta as práticas decisórias da 

Universidade. Essa concepção se concretiza nas ações orientadas para o 

bem-estar da coletividade, o desenvolvimento e a construção de práticas, 

saberes e conhecimentos destinados à proteção e melhoria da qualidade de 

vida da sociedade, levando-se em consideração os interesses da 

comunidade local, o estímulo a ações de desenvolvimento humano e social, 

a preservação do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística 

e do patrimônio artístico-cultural, dentre outros. 

A UFSJ trabalha sob a égide da responsabilidade social, priorizando 

a formação de discentes oriundos das classes trabalhadoras e de baixa renda, 

com a criação e manutenção da maioria de seus cursos noturnos. Nessa 

perspectiva, todo o esforço de expansão na criação das unidades 

educacionais (CAP, CCO, CSL e CTAN) e na implantação do REUNI representa 

o compromisso da Instituição com a ampliação do acesso à educação 

superior em regiões que, até então, não tinham presença efetiva de uma 



universidade pública. Com as resoluções que contemplam as políticas de 

ações afirmativas, aprovadas em 2009 no Conselho Universitário, a UFSJ 

assumiu o compromisso com a ampliação do acesso e permanência das 

camadas populares na educação superior. A implantação da Pró-Reitoria de 

Assuntos Estudantis (PROAE) tem por objetivo desenvolver políticas e ações de 

assistência estudantil nas áreas de moradia, alimentação, transporte, 

assistência à saúde, inclusão digital, cultura, esporte e apoio pedagógico aos 

discentes de graduação presencial. No âmbito da Pró-Reitoria de Extensão e 

Assuntos Comunitários, foi criado o Setor de Inclusão e Assuntos Comunitários 

(SINAC), com o objetivo de implantar e desenvolver ações de acessibilidade 

e inclusão para as comunidades da UFSJ. 

Na implantação do Campus Alto Paraopeba, em Ouro Branco e 

Congonhas, a ação da UFSJ auxilia na formação de profissionais qualificados 

na área de Engenharia, visando contribuir para o desenvolvimento do polo 

industrial minerador e siderúrgico no qual está inserido, assim como para a 

diversificação do arranjo produtivo local e regional. Por sua vez, a 

implantação do Campus Centro-Oeste Dona Lindu, em Divinópolis, visa a 

contribuir para a formação de profissionais comprometidos com a mudança 

do modelo assistencial de saúde na região e no país. Por fim, o Campus Sete 

Lagoas tem o objetivo de contribuir para a formação de profissionais 

comprometidos com a criação de novas tecnologias para a produção de 

alimentos e de tecnologias agrícolas, alinhadas com as demandas sociais. 

O compromisso social também pode ser identificado nas diversas 

ações de artes, ensino, extensão e pesquisa comprometidas com o 

desenvolvimento social, com a formação docente nas licenciaturas voltadas 

para a educação básica pública, com a preservação da memória cultural, 

com a produção artística e preservação do patrimônio artístico-cultural. 

Algumas ações nesse sentido podem ser citadas, como trabalhos de 

preservação e manutenção de acervos históricos judiciários e pesquisas sobre 

o desenvolvimento local. Mencionam-se, ainda, os trabalhos desenvolvidos 

pela Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP); pela 

Incubadora de Empresas, a Incubadora Desenvolvimento Tecnológico e 



Setores Tradicionais do Campo das Vertentes (Indetec); pelo Núcleo de 

Investigações em Justiça Ambiental (Ninja); pela equipe Tuguna (grupo de 

discussões sobre a representação dos negros no ensino brasileiro) e o Núcleo 

de Acessibilidade (Nace).  

 

 3.6. Organização administrativa 

Visando a implantar uma estrutura administrativa e acadêmica 

descentralizada, a UFSJ busca a gestão democrática e colegiada em todos 

os níveis institucionais. Essa peculiaridade organizacional, característica das 

universidades públicas federais brasileiras, concorre para o exercício da 

autonomia universitária e oferece as condições de liberdade e pluralidade 

necessárias à prática docente na arte, no ensino, na pesquisa e na extensão. 

A construção do PDI 2019-2023, além de estar vinculada ao 

Planejamento Estratégico Setorial (PES), também reforça as características 

dessa política de Gestão, tendo como sua base a participação ampla e 

efetiva da comunidade acadêmica. 

Por outro lado, essa configuração organizacional imprime grande 

complexidade à gestão universitária e aos seus processos decisórios, exigindo 

dos gestores esforço permanente para conjugar o respeito às deliberações 

majoritárias e a definição e implementação de políticas institucionais, em 

ambiente que mobiliza grande diversidade e abrangência de recursos 

humanos e condições materiais para a realização das atividades-fim. 

Para assegurar a coordenação das ações institucionais e 

integração das diferentes unidades acadêmicas e administrativas, faz-se 

necessária uma política permanente de modernização e qualificação da 

gestão que seja acompanhada da disseminação das práticas de 

planejamento, com a definição de metas e a avaliação de resultados em 

todos os níveis administrativos e acadêmicos. Para implantação dessa política 

de gestão, ao longo da vigência deste PDI, serão necessárias as seguintes 

ações: 



1- Reorganização administrativa completa, passando pela revisão 

de seus Estatuto e Regimento Geral, bem como com a aprovação dos novos 

regimentos internos das Pró-Reitorias, órgãos de apoio e órgãos 

suplementares;  

2- Revisão de normatizações, principalmente para a área 

administrativa, visando a racionalização e celeridade dos processos, tendo 

como princípio a descentralização, e como balizas a desburocratização e a 

segurança jurídica; 

3- Transparência e ampliação da participação das unidades 

acadêmicas e administrativas na elaboração da proposta orçamentária; 

4- Vinculação da proposta orçamentária às metas e ações do PDI e 

de outros instrumentos de planejamento institucionais; 

5- Qualificação da gestão acadêmica e administrativa em todos os 

níveis; 

6- Consolidação da política de desenvolvimento institucional como 

parte integrante do processo do planejamento que avalia e acompanha o 

PDI; 

7- Utilização dos sistemas integrados de informação para subsidiar a 

tomada de decisões da gestão universitária; 

8- Implantação de mecanismos de comunicação interna e externa 

mais eficientes. 

Atualmente, a estrutura administrativa da UFSJ está baseada em 

Conselhos Superiores, Reitoria, Pró-Reitorias, Centro, Departamentos, 

Coordenadorias, Órgãos, Divisões e Setores. A UFSJ encontra-se finalizando 

uma fase de grande expansão de sua infraestrutura física e aumento do 

número de cursos de graduação e de pós-graduação, número de discentes, 

docentes e técnicos-administrativos. 

A reorganização institucional e administrativa da UFSJ torna-se 

imprescindível, compreendendo uma estrutura administrativa à altura de seus 

objetivos e de sua missão, no sentido de garantir a gestão eficiente e eficaz 

dos recursos públicos investidos. 



Considerando esse contexto e a necessidade de se adequar a atual 

estrutura administrativa ao crescimento da UFSJ, é proposto implementar, no 

próximo quinquênio, um novo modelo de estrutura acadêmico-administrativa. 

No âmbito das políticas de gestão administrativa a serem 

priorizadas, destacam-se a gestão de informações, de comunicação social e 

de pessoas. 

 

3.6.1. Gestão de Informações 

A UFSJ iniciou em 2014 a implantação gradual de sistemas 

integrados de informação, com tecnologia incorporada através de uma 

parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), com a 

intenção de racionalizar o uso de recursos e promover agilidade nos fluxos de 

processos. Os módulos ainda não implementados de Sistemas Integrados de 

Gestão (SIG) deverão ser implantados ao longo do período 2019-2023. 

Outra alteração diz respeito à perspectiva de criação de um Comitê 

de Tecnologia e Segurança da Informação. No âmbito do Núcleo de 

Tecnologia da Informação (NTINF), deliberações sobre a política universitária 

da Tecnologia de Informação e política de Segurança da Informação serão 

discutidas e promovidas pelos respectivos comitês de Tecnologia e de 

Segurança da Informação. Tais comitês serão compostos por representantes 

da comunidade acadêmica e técnicos de TI do NTINF. 

 

3.6.2. Gestão de Comunicação Social 

A UFSJ conta com uma Assessoria de Comunicação Social (Ascom), 

visando assessoramento da universidade por meio do intercâmbio de 

informações de interesse da instituição junto aos públicos interno e externo.  

A partir da estruturação de uma Política de Comunicação 

Institucional e de práticas de Comunicação Integrada para o próximo ciclo 

2019-2023, a UFSJ procura estreitar os laços sociais e os relacionamentos com 

as comunidades das quais faz parte, fortalecendo o reconhecimento e 

valorizando a universidade pública. 

 



3.6.3. Gestão de Pessoas 

De 2016 a 2019, a UFSJ procurou avançar no estabelecimento de 

políticas e práticas de desenvolvimento humano e social, de modo a 

potencializar e oportunizar a atuação de agentes de transformação social. 

Para o próximo ciclo, tem-se a perspectiva de consolidação e 

fortalecimento dessas políticas e práticas, a fim de proporcionar a valorização 

do servidor público, bem como estabelecer mecanismos de qualidade de 

vida no trabalho, respeito às singularidades do ser humano e oportunidades 

de crescimento humano e profissional. Tais aspectos auxiliam no alcance da 

missão da Universidade. 

  

 3.7. Perspectivas de expansão 

Diante da expansão da atuação institucional, ocorrida no período 

entre 2008 e 2018, a UFSJ buscará, nos próximos anos, sua consolidação como 

instituição de porte médio. As possibilidades de expansão de cursos e vagas 

na instituição serão analisadas a partir de critérios que visem ao 

amadurecimento e consolidação de áreas de arte, ensino, pesquisa e 

extensão em que a UFSJ já atua. Em caso de criação, desmembramentos ou 

extinção de cursos ou programas, este PDI deverá ser aditado, agregando-se 

os atos emanados dos Conselhos Superiores, como anexo a este Plano. 

 

 3.8.1. Graduação presencial e a distância 

Com a expansão realizada nos últimos anos, a UFSJ fortaleceu-se e 

passou a atuar em todas as grandes áreas de conhecimento, a saber: Letras, 

Artes e Cultura, Ciências Humanas e Educação, Ciências Sociais Aplicadas, 

Engenharias, Ciências da Saúde, Ciências Biológicas, Ciências Agrárias e 

Ciências Exatas e da Terra.  

A UFSJ possui credenciamento definitivo na modalidade educação 

a distância (EAD) desde 2012 e oferta cursos de graduação, de pós-



graduação lato sensu e stricto sensu, de extensão, de aperfeiçoamento nessa 

modalidade. 

Para os próximos cinco anos, a UFSJ visa intensificar e expandir a sua 

atuação no campo da Educação Pública. Essa expansão de oferecer 

formação humanística, cidadã, técnico-científica, sócio-política e ética, 

aliada à construção de saberes e conhecimentos comprometidos com as 

causas e demandas sociais, bem como com o desenvolvimento da 

sociedade brasileira. Nesta perspectiva, a UFSJ propõe: 

1- Consolidar os atuais cursos de graduação. 

2- Fortalecimento das Licenciaturas no âmbito da UFSJ, visando a 

ampliar seu oferecimento em todas as unidades educacionais, bem como a 

possibilidade de ampliar a oferta de Licenciaturas na modalidade Educação 

a Distância (EAD), utilizando o suporte de programas governamentais, como 

a Universidade Aberta do Brasil (UAB), ou por iniciativa e financiamento 

próprios. Esta ação ainda reforça a capacidade institucional de investir na 

pós-graduação stricto sensu no campo da Educação e da formação de 

docentes. 

3- Aumento da oferta de cursos de graduação em áreas 

estratégicas, em que já possua quadro de pessoal e infraestrutura mínimos e 

de pertinência social na região em que a proposta poderá funcionar. 

4- Atendimento a demandas induzidas por políticas de Estado, caso 

a comunidade interna se manifeste favoravelmente. 

 

3.8.2. Pesquisa e Pós-Graduação presencial e a distância 

A contratação de novos doutores em diferentes áreas do 

conhecimento, com a abertura de cursos de graduação, juntamente com a 

qualificação em nível de doutorado dos docentes mestres, possibilitará a 

elaboração de novas propostas de pós-graduação em áreas prioritárias para 

as regiões de atuação da Universidade e para o país, com a explícita 

preocupação com o desenvolvimento humano sustentável. Com essa 



expansão desenhada, a UFSJ pretende dar um passo significativo para 

consolidar a pesquisa e suas pós-graduações. 

Considerando o amadurecimento da pesquisa, a instituição assumiu 

dois objetivos estratégicos fundamentais, definindo as prioridades institucionais 

na alocação de recursos orçamentários e extra orçamentários: 

1- A consolidação dos Programas de Pós-graduação existentes, com 

o objetivo de melhor estruturá-los em suas infraestruturas laboratoriais e no 

fortalecimento das linhas de pesquisa, estimulando a produção acadêmica e 

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

curto e médio prazo implantarmos novos cursos de Doutorado. 

2- O fortalecimento dos grupos de pesquisa emergentes para 

impulsionar a criação de novos programas de pós-graduação em nível de 

mestrado e doutorado. 

Para que a pesquisa seja consolidada, torna-se necessária a 

combinação de vários fatores, tais como: Unidades Acadêmicas, Grupos de 

Pesquisa, Pesquisadores, Instâncias Administrativas Internas (limites 

orçamentários, normas institucionais, conselhos superiores, etc) e externas 

(Agências de Fomento, Políticas e Prioridades Nacionais e Regionais).  

No alinhamento desses fatores com um planejamento das ações, 

são elencados os seguintes eixos para a política de pesquisa e pós-

graduação:  

1- Capacitação docente continuada; 

2- Fortalecimento dos programas de Pós-graduação stricto sensu; 

3- Apoio à Criação de novos programas de Pós-Graduação stricto 

sensu; 

4- Apoio a Grupos emergentes de pesquisa e indução à captação 

de recursos em agências de fomento com a consequente ampliação do 

número de projetos financiados externamente; 

5- Estímulo e apoio aos recém-doutores; 

6- Expansão da prática da pesquisa na graduação com o aumento 

de bolsas de iniciação científica; 



7- Aprimoramento permanente dos processos de seleção, 

acompanhamento e avaliação da iniciação científica; 

8- Recuperação e ampliação da infraestrutura de pesquisa; 

9- Estímulo à inovação tecnológica; 

10- Aprimoramento da Gestão institucional da pesquisa e pós-

graduação; 

11- Apoiar e estimular a produção acadêmica; 

12- Fortalecer a interação dos grupos de pesquisa com outros 

pesquisadores nacionais e internacionais por meio de missões científicas e 

convênios interinstitucionais. 


