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Introdução

Este relatório apresenta os resultados da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários
referentes às ações planejadas no PES. Pretende-se conhecer de que forma a PROEX tem alcançado
suas metas e quanto tem contribuído para a UFSJ atingir seus objetivos estratégicos.

O documento apresenta ainda o grau de efetividade das ações, o índice de não cumprimento das
ações planejadas, o nível de vulnerabilidade frente aos riscos conhecidos, dentro outros dados
relevantes para a tomada de decisões desta setorial e da UFSJ.

A fim de contribuir com a instituição em suas análises estratégicas foram elaborados os seguintes
indicadores: análise qualitativa das contribuições obtidas nas conferências realizadas em cada
Campus, bem como junto aos agentes envolvidos com cada unidade desta Pró-Reitoria (Setor de
Apoio e Ações Culturais e Institucionais/SAACI, Setor de Extensão Universitária/SETEX, Setor de
Projetos Artísticos e Culturais/SEPAC e Setor de Inclusão e Assuntos Comunitários/SINAC) para a
construção da proposta política institucional da UFSJ.

Cabe esclarecer que cada índice, indicador ou dado apresentado é analisado visando esclarecer os
motivos que levaram ao cumprimento ou não de determinadas ações ou respostas aos riscos.



Objetivos previstos no PES da PROEX

Os objetivos propostos são:
Objetivo 1 – Aperfeiçoar o programa de acompanhamento e avaliação dos programas e projetos de
extensão da UFSJ
Objetivo 2 – Criar e implementar a política de acessibilidade
Objetivo 3 – Consolidar o Programa Institucional de Extensão Inverno Cultural UFSJ com ações
permanentes
Objetivo 4 – Buscar apoio orçamentário da Universidade para melhorar a infraestrutura dos
equipamentos culturais e fomentar a Política de Circulação de Artes

Realização de ações por objetivo

Objetivo 1: Aperfeiçoar o programa de acompanhamento e avaliação dos programas e projetos de
extensão da UFSJ

O objetivo acima relaciona-se com o seguinte objetivo estratégico da UFSJ:
A1 - Assegurar a excelência em ensino, pesquisa e extensão

Ações realizadas (e ações em elaboração - ações contínuas)

O índice de efetividade está em 100%, com 11 ações realizadas de 11 planejadas.
Das 11 ações previstas no PES, duas eram para o ano de 2019. As ações desse ano foram tomadas
com o objetivo de estruturar o Programa de Acompanhamento e Avaliação da Extensão. Das duas
ações, uma foi finalizada e a outra está em execução, aguardando a etapa de publicização, a qual
ocorre após a aprovação no CONSU, com finalização prevista em 31/12/2019.

Ações não realizadas
Não há. As ações foram realizadas ou estão em elaboração.

Objetivo 2: Criar e implementar a política de acessibilidade

O objetivo acima relaciona-se com o seguinte objetivo estratégico da UFSJ:
G3 - Garantir a inclusão e valorização de pessoas com diversidade funcional

Ações realizadas (e ações em elaboração - ações contínuas)

Resposta: As ações previstas para o objetivo foram realizadas totalmente, conforme relacionado
abaixo:

 Realizar reunião da COACE para discutir o modelo de Política de Acessibilidade

 Realizar conferência (consulta pública) no campus CDB para coletar opiniões da

comunidade acerca da acessibilidade

 Realizar conferência (consulta pública) no campus Alto Paraopeba para coletar opiniões da

comunidade acerca da acessibilidade

 Realizar conferência (consulta pública) no campus Centro-Oeste Dona Lindu para coletar

opiniões da comunidade acerca da acessibilidade



 Realizar conferência (consulta pública) no campus Sete Lagoas para coletar opiniões da

comunidade acerca da acessibilidade

 Discutir a proposta de Política de Acessibilidade na COACE após a coleta de dados das

conferências

 Elaborar a Política de Acessibilidade da UFSJ

 Encaminhar a proposta de Política de Acessibilidade ao CONSU

Ações não realizadas
Não se aplica

Objetivo 3: Consolidar o Programa Institucional de Extensão Inverno Cultural UFSJ com ações
permanentes

O objetivo acima relaciona-se com o seguinte objetivo estratégico da UFSJ:
A1 - Assegurar a excelência em ensino, pesquisa e extensão.

Ações realizadas (e ações em elaboração - ações contínuas)

As ações realizadas até o final do ano de 2019 foram essenciais para a Consolidação do Programa
Institucional de Extensão Inverno Cultural UFSJ, atingindo o índice de 100% de efetividade, em
que todas as ações propostas foram realizadas. Esse resultado contribuiu de maneira efetiva para o
sucesso na realização do Inverno Cultural.

Ações não realizadas:
Todas as ações foram realizadas.

Objetivo 4: Buscar apoio orçamentário da Universidade para melhorar a infraestrutura dos
equipamentos culturais e fomentar a Política de Circulação de Artes

O objetivo acima relaciona-se com os seguintes objetivos estratégicos da UFSJ:
G2 – Reorganizar (aprimorar) as áreas físicas visando sua manutenção, segurança e acessibilidade
G5 – Desenvolver a gestão orçamentária de forma transparente e participativa

Ações realizadas (e ações em elaboração - ações contínuas)
- Reunir com MPF e Reitoria para apoio orçamentário no restauro do Fortim dos Emboabas (O
Fortim dos Emboabas recebeu aporte financeiro oriundo do fundo de multas do MPF em janeiro de
2017 para fins de obras de restauro do equipamento cultural. Atualmente, o recurso está na FAUF, a
qual será responsável pela gestão, licitação e acompanhamento da obra)
- Adquirir itens para manutenção do Centro Cultural UFSJ (Atualmente, a área artístico-cultural da
UFSJ está desprovida de recursos próprios e específicos para a manutenção de equipamentos
culturais (Centro Cultural e Fortim dos Emboabas), assim como a criação, manutenção e circulação
de arte e cultura entre os campi e nas regiões das quais a Universidade integra. Apesar da crise
orçamentária, algumas ações estão consolidadas e o Centro Cultural mantém suas atividades, sendo
muito demandado por diferentes setores das comunidades interna e externa. A PROEX adquiriu
materiais a fim de manter o espaço do Centro Cultural UFSJ com novo sistema de iluminação,



lâmpadas, substituição de todas as placas de MDF do espaço expositivo e criação de novos módulos
de MDF para exposição com as placas removidas)
- Apresentação de proposta de orçamento, ao CONDI, para fomento da Política de Artes da UFSJ
(O orçamento designado pela Reitoria para o ciclo 2018 foi de R$240 mil para fomento e bolsas)
- Reunir com a Reitoria para pleitear recursos para implantação de centros culturais no CCO, CAP e
CSL
- Pleitear e adquirir equipamentos de sonorização e iluminação para auxílio na Circulação Artística
e desenvolvimento de atividades do Inverno Cultural (O setor cultural recebeu aporte de R$250 mil
de recursos de capital em dezembro de 2017 para aquisição de materiais permanentes de
sonorização e iluminação, visando o suporte ao Corredor Cultural UFSJ e Inverno Cultural. Setenta
por cento dos itens foram adquiridos em 2017 e estão em fase de entrega. Os demais serão obtidos
em processo de compra em elaboração
- Elaborar e desenvolver linhas de fomento para as ações artístico-culturais da UFSJ (Criação de
linha de fomento para as exposições de Artes Visuais para as galerias do CCUFSJ: elaboração e
publicação de Edital de Propostas Visuais, inscrição de propostas e divulgação do resultado.
Revisão do Concurso de Poesias, com transformação para Concurso de Poemas. Manutenção do
edital de Concurso de Presépios, inscrição de propostas e divulgação do resultado (segundo
semestre). Por parte do Comitê de Circulação Artística, está em desenvolvimento o edital para
fomento de bolsas e propostas de artes no âmbito da UFSJ com os recursos citados acima.

Ações não realizadas
A restrição orçamentária de capital impede a implantação de centros culturais no CCO, CAP e CSL

Gestão de Riscos

Objetivo 1: Aperfeiçoar o programa de acompanhamento e avaliação dos programas e projetos de
extensão da UFSJ.



Prevenção aos riscos:

O índice de prevenção aos riscos para este objetivo está em 100% - para o ano de 2019 foram
planejadas duas respostas preventivas aos riscos (uma para cada risco identificado). A prevenção se
deu, em geral, pela antecipação das demandas burocráticas e tecnológicas inerentes à
implementação do Programa de Acompanhamento e Avaliação da Extensão.

Vulnerabilidade:
Índice de vulnerabilidade 0%. Todas as medidas de prevenção ao risco planejadas foram adotadas.

Objetivo 2: Criar e implementar a política de acessibilidade

Prevenção aos riscos:
O índice de prevenção aos riscos para este objetivo está em 90% - foram planejadas 18 respostas
preventivas aos riscos (uma para cada risco identificado). 16 respostas aos riscos foram realizadas.

Vulnerabilidade:
Índice de vulnerabilidade 0% - Foram realizadas todas as ações previstas para atingir o objetivo. A
proposta de Política de Acessibilidade foi encaminhada ao CONSU no primeiro semestre de 2019.
Foi aprovada, conforme RESOLUÇÃO Nº 031, de 9 de setembro de 2019-Estabelece a Política de
Inclusão e Acessibilidade da UFSJ, e dá outras providências.

Objetivo 3: Consolidar o Programa Institucional de Extensão Inverno Cultural UFSJ com ações
permanentes

Prevenção aos riscos:
O índice de prevenção aos riscos para este objetivo está em 100%. Foram planejadas 12 respostas
preventivas aos riscos (uma para cada risco identificado) e todas foram concluídas. Este resultado
foi possível devido ao esforço da equipe da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários que
buscou reduzir os riscos realizando a prevenção destes, possibilitando o êxito do Inverno Cultural.

Vulnerabilidade:
Índice de Vulnerabilidade 0%. Todas as medidas de prevenção ao risco planejadas foram realizadas.

Objetivo 4: Buscar apoio orçamentário da Universidade para melhorar a infraestrutura dos
equipamentos culturais e fomentar a Política de Circulação de Artes

Prevenção aos riscos:
O índice de prevenção aos riscos para este objetivo está em 90% - foram planejadas 06 respostas



preventivas aos riscos (uma para cada risco identificado). 05 respostas aos riscos foram realizadas.

Vulnerabilidade:
Ausência de orçamento


