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INTRODUÇÃO

Este relatório anual do Planejamento Estratégico Setorial apresenta os objetivos estratégicos da Pró-
reitoria de Ensino de Graduação (PROEN) e as ações propostas para execução no ano de 2018.
Apresenta, ainda, uma análise das ações realizadas e não realizadas no período, com as justificativas
pertinentes.

OBJETIVOS PREVISTOS NO PES DA PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO

A PROEN possui cinco grandes objetivos para o período de 2017 a 2020:

I. Diminuir os índices de reprovação, retenção e evasão de forma a garantir a permanência dos
discentes de graduação na universidade;

II. Consolidar os cursos de graduação;
III. Zelar pela qualidade dos cursos de graduação;
IV. Aperfeiçoar a regulamentação e o andamento dos procedimentos acadêmicos e
V. Qualificar os dados institucionais.

REALIZAÇÃO DE AÇÕES POR OBJETIVO

Objetivo I: Diminuir os índices de reprovação, retenção e evasão e garantir a permanência
dos discentes na universidade
Relação com qual objetivo estratégico da UFSJ:
A2 - Promover e fortalecer ações de permanência estudantil

Dados quantitativos positivos - Índices, indicadores e valores:
Índice de Efetividade: 33%

Dados qualitativos positivos:
Os dados de evasão e retenção de 6 cursos já foram levantados.
Regularização de todas as pendências dos grupos PET, o que possibilitou o recebimento de auxílios
retidos anteriormente.
Os recursos destinados à realização de Semanas Acadêmicas foram utilizados adequadamente e
dezesseis Semanas Acadêmicas de cursos de graduação foram realizadas no ano.
Número de bolsas de monitoria concedidas: 2018/1: 654; 2018/2: 610. Monitores voluntários: cerca
de 260 por semestre.

Dados quantitativos negativos - Índices, indicadores e valores:
Índice de Insuficiência: 33%

Dados qualitativos negativos:
Ainda não foi possível concluir o banco de dados de retenção/evasão de todos os cursos de
graduação.
A reestruturação do programa de monitoria ainda não foi concluída.
O Programa de Tutoria ainda não foi implementado em razão do número limitado de pessoal.
As ações para incentivo ao intercâmbio foram mínimas em razão da limitação orçamentária.



Objetivo II: Consolidar os cursos de graduação
Relação com qual objetivo estratégico da UFSJ:
A1 - Assegurar a excelência em ensino, pesquisa e extensão.

Dados quantitativos positivos - Índices, indicadores e valores:
Índice de Efetividade: 20%

Dados qualitativos positivos:
Aprovação de 11 Projetos Pedagógicos de Cursos de Graduação.
Criação de 5 novas vagas para ingresso em cursos de graduação da UFSJ.
Separação dos graus acadêmicos Licenciatura e Bacharelado do Curso de Filosofia.
Adequação do Curso de Teatro (Bacharelado), conforme exigido em diligência do MEC.
Adequação de 7 cursos de grau acadêmico licenciatura à Resolução CNE/CP 02/2015.
Adequação dos percursos formativos do curso de Música em ênfases.
Avanço nos procedimentos de acompanhamento de egressos, com a elaboração de questionário para
verificação do perfil e acompanhamento dos egressos em conformidade com os itens de avaliação
exigidos pela legislação para inserção na página "Minha UFSJ" em 2019.

Dados quantitativos negativos - Índices, indicadores e valores:
Índice de Insuficiência: 0%

Dados qualitativos negativos:
Todas as ações estão em andamento, mas somente uma delas foi concluída no prazo estabelecido
anteriormente.
Há ainda 8 cursos de graduação com necessidade de adequação de seus Projetos Pedagógicos,
sendo 3 de licenciatura e 5 de bacharelado.
A proposta de definição de encargos didáticos já foi aprovada pela Congregação, mas ainda não
entrou em pauta no CONEP.
O sistema de acompanhamento de egressos ainda não está em operação, em razão do número
limitado de pessoal para desenvolvimento da ação.

Objetivo III: Zelar pela qualidade dos cursos de graduação
Relação com qual objetivo estratégico da UFSJ:
A1 - Assegurar a excelência em ensino, pesquisa e extensão.

Dados quantitativos positivos - Índices, indicadores e valores:
Índice de Efetividade: 42%

Dados qualitativos positivos:
Criação da Comissão de Integração para Políticas de Formação de Professores de Educação
Básica – CIPROF – da UFSJ.
Participação da UFSJ no Programa de Residência Pedagógica (Edital CAPES 006/2018), com um
total de 241 bolsistas, sendo 203 discentes de cursos de graduação da UFSJ, 25 professores de
escola básica da região de São João del-Rei (preceptores) e 13 professores da UFSJ (12 docentes
orientadores e 1 coordenador institucional).
Participação da UFSJ no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID, Edital
007/2018), com um total de 245 bolsistas, sendo 212 discentes de cursos de graduação da UFSJ, 24
professores de escola básica da região de São João del-Rei (supervisores) e 9 professores da UFSJ
(8 coordenadores de área e 1 coordenador institucional).
Criação de condições para a integração entre a UFSJ e as escolas de educação básica da região,



possibilitando a melhoria na formação dos discentes de licenciatura.
Realização de 3 reuniões de Congregação, 2 reuniões da Câmara de Ensino e 2 reuniões da Câmara
Departamental. Realização de uma reunião com coordenadores e docentes dos cursos de
Licenciatura, para discussão de assuntos pertinentes ao grupo.
Estabelecimento de 48 novos Convênios de Estágio (já assinados) e 11 convênios aguardando
assinatura da empresa, com alcance em cerca de 31 cursos, dando novas condições para discentes
de cursos de bacharelado realizarem seus estágios curriculares.

Dados quantitativos negativos - Índices, indicadores e valores:
Índice de Insuficiência: 50%

Dados qualitativos negativos:
Ainda não foi possível ofertar nenhuma disciplina/curso em língua estrangeira e nem incentivar a
difusão do conhecimento de saberes populares por meio de disciplinas na UFSJ.
Somente alguns laboratórios de ensino foram atualizados/modernizados.
A reestruturação do sistema de Bibliotecas ainda não foi possível.
A modernização/manutenção ampla da infraestrutura de laboratórios de ensino, por meio de editais
de aquisição de consumíveis ou de equipamentos, não foi possível, em função das limitações
orçamentárias.
Não foi possível avançar na elaboração do Manual do Discente e nem no Manual de Orientações
para as Coordenadorias, em razão da falta de aprovação de algumas normas importantes e da falta
de pessoal para se dedicar à ação.

Objetivo IV: Aperfeiçoar a regulamentação e o andamento dos procedimentos acadêmicos
Relação com qual objetivo estratégico da UFSJ:
A4 - Aperfeiçoar o acompanhamento e a avaliação das atividades de acadêmicas da UFSJ

Dados quantitativos positivos - Índices, indicadores e valores:
Índice de Efetividade: 0%

Dados qualitativos positivos:
Aprovação de três novas Resoluções e atualização de duas Resoluções já existentes no âmbito do
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEP), a respeito de procedimentos e normas cursos
de graduação da UFSJ.
Início do processo de implementação do Módulo bolsas de Monitoria no SIG.

Dados quantitativos negativos - Índices, indicadores e valores:
Índice de Insuficiência: 33%

Dados qualitativos negativos:
Seis propostas de Resolução encaminhadas ainda não foram discutidas nos Conselhos competentes.
A implementação do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) não
ocorreu, o que impediu a atualização de alguns procedimentos acadêmicos.

Objetivo V: Qualificar os dados institucionais
Relação com qual objetivo estratégico da UFSJ:
A4 - Aperfeiçoar o acompanhamento e a avaliação das atividades de acadêmicas da UFSJ



Dados quantitativos positivos - Índices, indicadores e valores:
Índice de Efetividade: 33%

Dados qualitativos positivos:
Acompanhamento da realização de ENADE por 6 cursos de graduação da UFSJ.
A aprovação de Resolução que regulamenta os processos de admissão aos cursos de graduação da
UFSJ irá permitir melhoria na quantificação dos dados institucionais.
A nomenclatura do curso de Letras- Língua Inglesa e suas Literaturas foi regularizada junto ao
MEC.
Criação de uma comissão de sindicância para verificação de apuração de denúncias de fraude
quanto a autodeclararão étnico-racial em concursos e processos seletivos de admissão à UFSJ.

Dados quantitativos negativos - Índices, indicadores e valores:
Índice de Insuficiência: 33%

Dados qualitativos negativos:
Ainda não foi possível determinar separadamente o número de discentes admitidos na UFSJ por
meio do sistema de cotas para pretos, pardos e indígenas.
O acompanhamento crítico dos indicadores de qualidade foi prejudicado em razão da revisão dos
parâmetros avaliativos pelo INEP.
A implementação de ações pela PROEN para valorização conceitual dos cursos foi prejudicada em
função dos problemas de disponibilização de resultados de avaliação de cursos pelo INEP.



GESTÃO DE RISCOS

Objetivo I: Diminuir os índices de reprovação, retenção e evasão e garantir a permanência
dos discentes na universidade
Índice de Vulnerabilidade: 33%
Índice de Prevenção aos riscos: 67%
Respostas em andamento:
As limitações financeiras foram significativas e não puderam ser contornadas. Os novos servidores
começaram a integrar a equipe durante o ano não foram em número suficiente para atender toda a
demanda. Contudo, várias ações ocorreram satisfatoriamente.

Objetivo II: Consolidar os cursos de graduação
Índice de Vulnerabilidade: 0%
Índice de Prevenção aos riscos: 83%
Respostas em andamento:
A maioria das ações previstas para o ano de 2018 foi alcançada, a despeito da alta demanda dos
Conselhos Superiores. Contudo, as ações se estendem para os próximos anos.

Objetivo III: Zelar pela qualidade dos cursos de graduação
Índice de Vulnerabilidade: 42%
Índice de Prevenção aos riscos: 42%
Respostas em andamento
Várias ações foram realizadas, mas a capacidade de dedicação do pessoal disponível ainda é
insuficiente para a demanda e a limitação orçamentária também foi significativa.

Objetivo IV: Aperfeiçoar a regulamentação e o andamento dos procedimentos acadêmicos
Índice de Vulnerabilidade: 67%
Índice de Prevenção aos riscos: 0%
Respostas em andamento:
Os novos servidores ainda estão em fase de capacitação para execução das tarefas. A demanda dos
Conselhos foi mais alta do que o esperado. A implementação do novo sistema acadêmico ainda não
ocorreu.

Objetivo V: Qualificar os dados institucionais
Índice de Vulnerabilidade: 33%
Índice de Prevenção aos riscos: 33%
Respostas em andamento:
A coleta de informações institucionais foi melhorada, mas ainda não é suficiente. A interlocução
com os cursos produziu resultados mais efetivos. Ainda não foi possível implementar efetivamente
um mecanismo de acompanhamento dos indicadores de qualidade dos cursos.


