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Introdução

Este documento tem como objetivo apresentar os resultados da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
graduação (até a presente data) referente às ações planejadas no PES. Pretende-se conhecer de que
forma a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação tem alcançado seus objetivos e quanto tem
contribuído para UFSJ atingir os objetivos estratégicos. Visa, também, identificar 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
unidade e da UFSJ.

Afim de contribuir com a instituição em suas análises estratégicas foram elaborados os seguintes
indicadores:

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 (PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO)

Os objetivos propostos são:

Objetivo 1 - Fortalecer a Pós-graduação stricto sensu da UFSJ segundo critérios da CAPES
Objetivo 2 - Atualizar as normas da Pós-graduação stricto e lato sensu na UFSJ
Objetivo 3 - Reorganizar administrativamente a Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação
Objetivo 4 - Elaborar a política de periódicos científicos da UFSJ
Objetivo 5 - Implantar e consolidar a Editora da UFSJ
Objetivo 6 - Consolidar e otimizar as ferramentas e procedimentos de apoio à pesquisa na UFSJ
Objetivo 7 - Fortalecer os núcleos e grupos de pesquisa na UFSJ
Objetivo 8 - Implantar a política de Inovação na UFSJ

Realização de ações por objetivo
Objetivo 1: Fortalecer a Pós-graduação stricto sensu da UFSJ segundo critérios da CAPES

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 PES 84% -
descrição e análise sintética desses dados.



Dados qualitativos positivos: descrição das ações iniciadas em 2017 ou 2018 e finalizadas até o
momento. Análise sintética/necessária das ações realizadas, indicando os motivos, contextos e
demais fatores relacionados. Das 25 ações previstas para este Objetivo, 21 foram realizadas (84%) e
4 estão em elaboração (16%). As ações realizadas estão relacionadas a seguir: 1) Aderir a e
elaborar o Projeto de Internacionalização para apresentação ao edital PrInt da CAPES: em
maio de 2018, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (Prope) enviou uma proposta à CAPES,
em atendimento ao Edital 41/2017 - Programa Institucional de Internacionalização - CAPES PrInt.
Foram recebidas na Prope 10 propostas de programas de pós-graduação com nota igual ou superior
a 5. Em 28/9/2018 a CAPES divulgou o resultado final, onde, infelizmente, a UFSJ não foi
contemplada. Será encaminhada nova proposta para o próximo edital; 2) Elaborar o Plano de
Internacionalização para a Pós-Graduação da UFSJ: foi incorporado ao Plano de
Internacionalização da UFSJ, aprovado pelo Conselho Universitário (Resolução nº 022, de 11 de
junho de 2018); 3) Implementar e consolidar o Plano de Internacionalização para a Pós-
Graduação da UFSJ: Foi elaborado e encaminhado ao CONEP termo aditivo ao Qualipós que
prevê missões cientificas dos Programas de Pós-graduação da UFSJ no exterior para a consolidação
de parcerias internacionais; 5) Consolidar o Programa de Acompanhamento da Pós-graduação:
realização periódica das ações de acompanhamento; 6) Estabelecer periodicamente Seminários
de avaliação e indução da melhoria da Pós-graduação: foi realizado o Workshop da Pós-
graduação nos dias 9 e 10/8/18, com as seguintes atividades: reunião do Colegiado Geral de Pós-
graduação, treinamento para secretários e coordenadores dos programas de pós e palestra do Dr.
Sergio Avellar - Diretoria de Avaliação da CAPES; 8) Buscar parceria externa com a FAPEMIG
e CNPq para ampliar o financiamento da pós-graduação (bolsas): foram entregues
pessoalmente à Fapemig e ao CNPq, em janeiro de 2018, o projeto MDAI (Mestrado e Doutorado
Modalidade em Inovação Tecnológica Industrial) da UFSJ. O CNPq lançou a Chamada Pública nº
23/2018 - Programa DAI - Doutorado Acadêmico para Inovação. Para encaminhamento da proposta
institucional, a Prope lançou a Chamada Interna nº 003/2018/PROPE, que obteve 2 propostas
inscritas (Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia - PPGBiotec - e Programa Multicêntrico
de Pós-graduação em Bioquímica e Biologia Molecular - PMBqBM). As propostas foram
encaminhadas ao CNPq; 10) Elaboração das Resoluções que instituem as ações e procedimentos
previstos no QUALIPÓS. (2ª Etapa): as resoluções foram aprovadas pelo Conselho Diretor
(Resoluções nºs 06, 08 e 09/2018/CONDI); 11) Implementação das ações do QUALIPÓS (3ª
Etapa): os programas: FQmat, PPBE, PPGCS, PROMEL, PPGBiotec, PPGPSI, PPMEC, PGHIS,
PPEDU e PPGEL foram contemplados, nesta etapa, com R$39.950,00 (cada programa), para
despesas com material de consumo, passagens aéreas nacionais e internacionais, pessoa jurídica
(publicação, tradução e revisão de artigos e capítulos de livros), manutenção de equipamentos
destinados à pesquisa e diárias; 12) Apoiar financeiramente, por meio de editais, publicações de
artigos científicos, capítulos de livros e revisão e/ou tradução: Em 2018 foram destinados
R$34.350,97 para um total de 59 solicitações; 13) Elaboração do projeto: prêmio dissertação e
teses (1ª Etapa): foi aprovada no CONSU a Resolução nº 019/2018/CONSU, que institui o Prêmio
de Dissertações e Teses Milton Santos; 15) Treinar secretários de programas: foi realizado o
Workshop da Pós-graduação nos dias 9 e 10/8/18, com as seguintes atividades: reunião do
Colegiado Geral de Pós-graduação, treinamento para secretários e coordenadores dos programas de
pós-graduação sobre a Plataforma Sucupira e processos administrativos custeados com recursos do
PROAP. Na oportunidade, foi proferida também a palestra do Dr. Sergio Avellar - Diretoria de
Avaliação da CAPES; 16) Análise técnica e homologação do coleta na Plataforma Sucupira:
foram analisados e homologados na Plataforma Sucupira/CAPES os coletas de 21 programas
(mestrado e doutorado), referentes ao ano base 2017. Os coletas dos demais programas (6) são
homologados pelas instituições proponentes; 17) Prestação de Contas técnico-científica anual de
Convênios: foi encaminhada à Fapemig, em maio/18, a Prestação de Contas Técnico-Científica
referente à concessão de bolsas institucionais de iniciação científica, mestrado e doutorado no ano
de 2017. Também foi enviado ao CNPq o Relatório Bianual (2016/2018) referente à concessão de
bolsas institucionais de iniciação científica; 18) Publicação da chamada interna Nº



001/2018/PROPE para Apresentação de Propostas para Cursos Novos (1ª Etapa): a Chamada
Interna nº 001/2018/PROPE foi divulgada em 03/01/2018; 19) Análise técnica das propostas
apresentadas e encaminhamento aos pareceristas externos. (2ªEtapa): foram analisadas e
encaminhadas 2 propostas (Doutorado em Engenharia Mecânica e Mestrado em Matemática
Aplicada) aos pareceristas externos para envio à CAPES em agosto/19; 22) Análise dos
pareceristas externos e encaminhamento das propostas aos conselhos superiores (3ª Etapa –
referente a chamada interna de 2017): foram encaminhadas 5 propostas de cursos novos ao
CONEP e CONSU (Mestrado em Comunicação Social, Mestrado em Ciências Florestais, Mestrado
em Música, Mestrado em Saúde, Sociedade e Ambiente e Mestrado em Desenvolvimento,
Planejamento e Território), analisadas pelos pareceristas externos, com previsão de início no ano de
2019. Foi aprovada também a adesão da UFSJ à rede PROFNIT (Mestrado Profissional em
Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação), proposta pelo Fortec - Forum
Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia. Além disso, foi encaminhada à
Capes a proposta de reestruturação do Programa de Tecnologias para o Desenvolvimento
Sustentável - PPGTDS, alterando, dentre outros, a nomenclatura (Programa de Pós-graduação em
Ciência e Tecnologia Ambiental); 23) Análise da submissão realizada no aplicativo de cursos
novos, posterior homologação e envio para CAPES (4ª Etapa – referente a chamada interna
de 2017): Foram analisadas e homologadas pela PROPE 5 propostas de cursos novos, enviadas à
CAPES em junho/18 (Mestrado em Comunicação Social, Mestrado em Ciências Florestais,
Mestrado em Música, Mestrado em Saúde, Sociedade e Ambiente e Mestrado em Desenvolvimento,
Planejamento e Território). Foi aprovada também a adesão da UFSJ à rede PROFNIT (Mestrado
Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação), proposta
pelo Fortec - Forum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia. Além disso,
foi encaminhada à Capes a proposta de reestruturação do Programa de Tecnologias para o
Desenvolvimento Sustentável - PPGTDS, alterando, dentre outros, a nomenclatura (Programa de
Pós-graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental), com previsão de início no ano de 2019. Foram
avaliadas pela CAPES, juntamente com as propostas de 2017, a criação do Mestrado em Filosofia,
Doutorado em Psicologia e Mestrado Profissional em Engenharia da Computação. Foram aprovadas
as seguintes propostas: Mestrado em Filosofia, Doutorado em Psicologia e Mestrado em
Desenvolvimento, Planejamento e Território. Encontram-se em diligência na CAPES: Mestrado em
Ciências Florestais e Mestrado em Música. Ainda não foi liberado o resultado da proposta de
Mestrado em Saúde, Sociedade e Ambiente, bem como da proposta de reestruturação do Programa
de Tecnologias para o Desenvolvimento Sustentável - PPGTDS; 24) Realizar a gestão e o
gerenciamento dos recursos do PROAP: são realizados pela Prope a análise dos processos que
contêm as demandas de utilização dos recursos do PROAP e PNPD, controle geral dos gastos,
observando as normas, e solicitação de remanejamento de rubricas para autorização da CAPES;

Duas das quatro ações “em elaboração” tiveram parte delas já realizada, embora tenham sido
planejadas para junho/19 e dezembro/2018. São elas, respectivamente: 21) Análise da submissão
realizada no aplicativo de cursos novos, posterior homologação e envio para CAPES (4ª
Etapa) - prevista para junho/19: como parte da execução desta ação, foram analisadas e
encaminhadas 2 propostas (Doutorado em Engenharia Mecânica e Mestrado em Matemática
Aplicada) aos pareceristas externos para envio à CAPES em agosto/19 e 26) Auxiliar na
implementação do módulo de bolsas do SIPAC: já estão sendo realizadas reuniões para discussão
sobre o assunto.

Dados quantitativos negativos - Índices, indicadores e valores: Índice de Insuficiência PES 0% -
descrição e análise sintética desses dados.

Dados qualitativos negativos: descrição das ações não iniciadas ou não finalizadas até o momento.
Análise sintética/necessária das ações não realizadas, indicando os motivos, contextos e demais
fatores relacionados. (Fatores limitantes: questões orçamentárias, pessoal, estrutura, políticas,



legislação, etc). Demais ações em elaboração, que não foram finalizadas: nº 14 - “Execução do
projeto: prêmio dissertação e teses (2ª Etapa)” e nº 20 - “Análise dos pareceristas externos e
encaminhamento a proposta aos conselhos superiores. (3ª Etapa)”. Não foi possível executar o
projeto referente à ação nº 14 (prazo contínuo), em função do alto volume de trabalho, porém o
edital para seleção das propostas está previsto para ser lançado em 2019. Com relação à ação nº 20
(prazo 31/8/18), os pareceristas externos enviaram os pareceres condicionados a alguns ajustes
pelos proponentes. Após o atendimento às recomendações, a proposta será encaminhada ao CONEP
e ao CONSU.

Gestão de Riscos

Objetivo 1: Fortalecer a Pós-graduação stricto sensu da UFSJ segundo critérios da CAPES

Índice de Vulnerabilidade: 0% - foram planejadas 25 respostas preventivas aos riscos (uma para
cada risco identificado).

Índice de Prevenção aos riscos : 84% - foram planejadas 26 respostas preventivas aos riscos (uma
para cada risco identificado). Vinte e uma respostas aos riscos foram realizadas conforme
planejado, uma vez que as condições permitiram sua execução.

Respostas em andamento: 16% - Quatro das vinte e seis respostas que foram planejadas visando
prevenir os riscos estão em andamento.

Realização de ações por objetivo
Objetivo 2: Atualizar as normas da Pós-graduação stricto e lato sensu na UFSJ

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 PES 25% -
descrição e análise sintética desses dados.

Dados qualitativos positivos: descrição das ações iniciadas em 2017 ou 2018 e finalizadas até o
momento. Análise sintética/necessária das ações realizadas, indicando os motivos, contextos e
demais fatores relacionados. Das 12 ações previstas para este Objetivo, 3 foram realizadas (25%), 8
estão em elaboração (67%) e 1 não foi realizada (8%). Estas foram as realizadas para o Objetivo 2:
ação 1: “Estabelecer a política de distribuição de bolsas de doutorado”: a política já foi
estabelecida e sua aplicação depende de todos os cursos de doutorado terem alunos com teses
defendidas; ação 7: Auxiliar a elaboração da política de carga horária dos docentes na pós-
graduação: a proposta de política foi encaminhada à PROEN e ação 10: Elaborar a resolução
que regulamenta a concessão de auxílio a publicação com recursos do PROAP: Resolução
aprovada pelo CONDI: Nº 009, de 27 de agosto de 2018.

Quatro das oito ações “em elaboração” tiveram parte delas realizada, embora tenham sido
planejadas para 15/12/18, 30/6/19, 10/12/19 e 31/01/19. São elas, respectivamente: 2) Estabelecer
a política de Ações Afirmativas na Pós-graduação: material coletado sobre o tema; levantamento
sobre a situação junto ao corpo discente realizado; comissão em constituição; 3) Colaborar com a
normatização e a revalidação de diplomas de mestrado e doutorado expedidos por



universidades estrangeiras, de acordo com as normas da CAPES: aguardando anteprojeto a ser
elaborado pela DICON; 5) Estabelecer a política de estágio em docência da Pós-graduação: as
negociações com a PROEN em andamento e 6) Revisar a resolução e a política da pós-
graduação lato sensu: análise iniciada e primeira versão da proposta já redigida.

Dados quantitativos negativos - Índices, indicadores e valores: Índice de Insuficiência PES 8% -
descrição e análise sintética desses dados.

Dados qualitativos negativos: descrição das ações não iniciadas ou não finalizadas até o momento.
Análise sintética/necessária das ações não realizadas, indicando os motivos, contextos e demais
fatores relacionados. (Fatores limitantes: questões orçamentárias, pessoal, estrutura, políticas,
legislação, etc). Somente uma ação não foi realizada: nº 11 - “Elaborar a resolução que
estabelece critérios mínimos para a concessão de auxílio a estudantes e pesquisador para
participação em eventos com recursos do PROAP” (prevista para julho de 2018), em função do
alto volume de trabalho do Setor de Pós-graduação, bem como pelo número insuficiente de
servidores. O prazo de execução foi adiado para 15/04/2019.

Demais ações em elaboração, que não foram finalizadas: nº 4 - “Revisar o Regulamento Geral da
Pós-graduação stricto sensu” (prevista para 31/8/18); nº 8 - “Modificar a resolução do
Programa de Incentivo a Pós-graduação – PIPG” (prevista para 31/9/18) e nº 9 - “Modificar as
resoluções referentes a taxa de inscrição para identificação de eventuais necessidades de
alterações” (prevista para 31/9/18). As ações de nºs 4 e 9 não foram finalizadas em função do alto
volume de trabalho da Prope, bem como do baixo número de servidores, porém essas ações já se
encontram em discussão. Com relação a de nº 8, foi feita uma modificação no artigo 6º da
Resolução 005/2013/CONDI. Será feita uma revisão geral desta Resolução.

Gestão de Riscos

Objetivo 2: Atualizar as normas da Pós-graduação stricto e lato sensu na UFSJ

Índice de Vulnerabilidade: 8% - foram planejadas 12 respostas preventivas aos riscos (uma para
cada risco identificado). Contudo, uma resposta ao risco (referente à ação 11) não pode ser realizada
pela seguinte razão: alto volume de trabalho do Setor de Pós-graduação, bem como pelo número
insuficiente de servidores. O prazo de execução foi adiado para 15/04/2019.

Índice de Prevenção aos riscos : 25% - foram planejadas 12 respostas preventivas aos riscos (uma
para cada risco identificado). Três respostas aos riscos foram realizadas conforme planejado, uma
vez que as condições permitiram sua execução.

Respostas em andamento: 67% - Sete das onze respostas que foram planejadas visando prevenir os
riscos estão em andamento.



Realização de ações por objetivo
Objetivo 3: Reorganizar administrativamente a Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação

Relação com qual objetivo estratégico da UFSJ: G4 - Promover a reestruturação administrativa com
o mapeamento e definição das políticas de fluxos de processos

Dados quantitativos positivos - Índices, indicadores e valores: Índice de Efetividade PES 83% -
descrição e análise sintética desses dados.

Dados qualitativos positivos: descrição das ações iniciadas em 2017 ou 2018 e finalizadas até o
momento. Análise sintética/necessária das ações realizadas, indicando os motivos, contextos e
demais fatores relacionados. Das 18 ações previstas para este Objetivo, 15 foram realizadas (83%),
1 está em elaboração (6%) e 2 não foram realizadas (11%). As ações 11 e 12 não foram
relacionadas neste relatório porque foram realizadas em 2017. Estas foram as realizadas para o
Objetivo 3: 1) Criar Setor de Suporte às secretarias e aos processos de compras e contratação
de serviços pelos PPGs: esta ação deve ser excluída por estar sendo executada pela PPLAN
(SECAP); 2) Auxiliar a criação de pools de secretarias de pós-graduação (prazo 1º/12/2017):
esse assunto está sendo amplamente discutido entre a PROPE, a PROGP e os programas de pós-
graduação. Está prevista a implantação inicial no CTAN para 2019; 4) Treinar Secretários de
programas: foi realizado o Workshop da Pós-graduação nos dias 9 e 10/8/18, com as seguintes
atividades: reunião do Colegiado Geral de Pós-graduação, treinamento para secretários e
coordenadores dos programas de pós-graduação, sobre a Plataforma Sucupira e processos
administrativos custeados com recursos do PROAP. Na oportunidade, foi proferida também a
palestra do Dr. Sergio Avellar - Diretoria de Avaliação da CAPES; 5) Implementar uma melhor
política de comunicação: A Prope conta, desde maio/18, com o estagiário Lucas de Almeida
Santos, aluno do curso de Comunicação Social da UFSJ, selecionado por meio de edital; 6)
Atender as demandas apresentadas pelos órgãos de controle internos e externos: todas as
demandas externas e internas apresentadas, no ano de 2018, foram atendidas; 7) Analisar os
processos de abertura de cursos e novas turmas de Pós-graduação Lato Sensu: foram
analisados, em 2018, 4 processos de abertura de cursos a distância (Esp. em Ciências Ambientais,
Esp. em Engenharia e Segurança do Trabalho, Esp. em Mundos Nativos: Saberes, Cultura e História
dos Povos Indígenas e Esp. em Promoção da Saúde de Crianças e Adolescentes no Contexto da
Educação Básica) e nenhum processo de novas turmas; 8) Acompanhar os Cursos de Pós-
graduação Lato Sensu: a Prope enviará, no mês de novembro/18, Memorando Eletrônico aos
Coordenadores dos cursos que finalizaram em 2018, solicitando o relatório final, conforme
Resolução; 9) Realizar a gestão de bolsas de pós-graduação stricto sensu: mensalmente o Pró-
Reitor chancela, mediante correspondência dos programas de pós-graduação, as bolsas concedidas
pela CAPES e pela Fapemig, via SAC-CAPES e Sistema Everest, respectivamente. As bolsas
concedidas pela UFSJ são pagas mediante, também, informação, por escrito, dos programas de pós-
graduação; 10) Realizar a gestão de bolsas de Iniciação Científica: mensalmente a Prope solicita
o pagamento das bolsas de iniciação científica. Se não houver nenhum comunicado, a Pró-Reitoria
entenderá que o plano de trabalho está sendo desenvolvido conforme proposto, permitindo o
pagamento da bolsa e emissão de declarações; 13) Criar grupos específicos de destinatários nos
endereços eletrônicos dos setores da PROPE: foram criados os seguintes grupos: orientandos de
iniciação científica, orientadores (por edital), pareceristas ad hoc, candidatos de editais específicos
(de eventos, taxa de bancada); 14) Elaborar material de divulgação das ações dos setores da
PROPE para esclarecimentos de dúvidas dos usuários: foram realizadas as seguintes atividades:
enviados e-mails para coordenadorias de curso, departamentos, professores e alunos, divulgação de
informações na página da PROPE, na página principal da UFSJ e uso do Facebook para informar
sobre ações, editais, avisos e outros que fossem da comunidade acadêmica; 15) Avaliar e
readequar o projeto de instalações da PROPE no Campus Santo Antônio: as adequações foram
encaminhadas para a arquiteta; 16) Apoiar as comissões de ética e de residências: foram



implantadas as secretarias das Comissões de Ética em Seres Humanos (CEPSJ) e Uso de Animais
(CEUA), com seus respectivos secretários, e encaminhadas as alterações nas resoluções das
Comissões de Ética e de Residência aos conselhos pertinentes. Além disso, por intermédio da
Prope, está sendo adqurido um software para gestão das atividades da CEUA, desenvolvido para
ambiente WEB, que remove da rotina da CEUA qualquer processo de documentos impressos. Foi
aprovada a Resolução Nº 014/CONSU/2018 que cria a Comissão de Residência Multiprofissional
(COREMU) da UFSJ e aprova o seu Regimento Interno. A COREMU/UFSJ é órgão de assessoria
vinculado à Pró-reitoria de Pesquisa e Pós- graduação (PROPE). Foi também aprovada a Resolução
Nº 026/2018/CONSU, que modifica e reedita o Regimento Interno da Comissão de Residência
Médica (COREME) dos Cursos de Medicina da UFSJ. Essa Comissão é uma instância auxiliar da
Comissão Nacional de Residência Médica e é órgão de assessoria vinculado à PROPE, encarregada
da Coordenação da Residência Médica nos Cursos de Medicina da UFSJ; 18) Analisar e executar
os procedimentos relacionados com a oferta de cursos lato sensu: foram analisados, em 2018, 4
processos de abertura de cursos a distância (Esp. em Ciências Ambientais, Esp. em Engenharia e
Segurança do Trabalho, Esp. em Mundos Nativos: Saberes, Cultura e História dos Povos Indígenas
e Esp. em Promoção da Saúde de Crianças e Adolescentes no Contexto da Educação Básica) e
nenhum processo de novas turmas.

A ação nº 17: Organizar administrativamente o CEDOC, cujo prazo de execução foi
estabelecido como “contínuo”, encontra-se em elaboração. O Comitê Gestor foi implantado e o
Regimento Interno está em elaboração.

Dados quantitativos negativos - Índices, indicadores e valores: Índice de Insuficiência PES 11% -
descrição e análise sintética desses dados.

Dados qualitativos negativos: descrição das ações não iniciadas ou não finalizadas até o momento.
Análise sintética/necessária das ações não realizadas, indicando os motivos, contextos e demais
fatores relacionados. (Fatores limitantes: questões orçamentárias, pessoal, estrutura, políticas,
legislação, etc). Duas ações não foram realizadas: nº 1 - “Criar Setor de Suporte às secretarias e
aos processos de compras e contratação de serviços pelos PPGs” e nº 3 - “Elaborar o Plano de
Qualificação dos servidores da PROPE” pelas seguintes razões: a de nº 1 foi excluída por estar
sendo executada pela PPLAN (SECAP) e a de nº 3 pelo alto volume de trabalho, bem como pelo
número insuficiente de servidores, cujo prazo para execução foi adiado para 21/12/2018.

Gestão de Riscos

Objetivo 3: Reorganizar administrativamente a Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação

Índice de Vulnerabilidade: 11% - foram planejadas 18 respostas preventivas aos riscos (uma para
cada risco identificado). Contudo, duas respostas aos riscos não puderam ser realizadas pelas
seguintes razões: a de nº 1 foi excluída por estar sendo executada pela PPLAN (SECAP) e a de nº 3
pelo alto volume de trabalho, bem como pelo número insuficiente de servidores. O prazo para
execução da ação nº 3 foi adiado para 21/12/2018.

Índice de Prevenção aos riscos : 83% - foram planejadas 18 respostas preventivas aos riscos (uma
para cada risco identificado). Quinze respostas aos riscos foram realizadas conforme planejado, uma
vez que as condições permitiram sua execução.

Respostas em andamento: 6% - Uma das dezessete respostas que foram planejadas visando prevenir
os riscos está em andamento.



Realização de ações por objetivo
Objetivo 4: Elaborar a política de periódicos científicos da UFSJ

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 PES 60% -
descrição e análise sintética desses dados.

Dados qualitativos positivos: descrição das ações iniciadas em 2017 ou 2018 e finalizadas até o
momento. Análise sintética/necessária das ações realizadas, indicando os motivos, contextos e
demais fatores relacionados. Das 5 ações previstas para este Objetivo, 3 foram realizadas (60%) e 2
estão em elaboração (40%). Estas foram as realizadas para o Objetivo 4: 2) Realizar reuniões com
os editores periódicos não atualizados/em construção: o Setor de Editoração prestou consultorias
aos editores de periódicos em construção, que ficaram de construir seus periódicos após as
informações passadas a eles; 3) Realizar reuniões com os editores periódicos atualizados: as
reuniões foram realizadas periodicamente no final de 2017 e, com mais frequência, no primeiro
semestre de 2018. Atendemos, também, as solicitações do editores da Tempos Gerais, RECOM e
Gerais; 4) Treinar os Editores no uso do SEER (prevista para dezembro/18): a partir da
demanda dos editores, o SEDIT foi, paulatinamente, sanando as dúvidas apresentadas, em especial
relacionadas ao Sistema OJS SEER;

Duas das quatro ações “em elaboração” tiveram parte delas já realizada, embora tenham sido
planejadas para dezembro/2018. São elas: 1) Implantar o “ahead of print”: em 2018, já foram
implantados o "ahead of print" nos periódicos Analytica e PPP e 5) Estabelecer a política de
periódicos da UFSJ: foi iniciada a elaboração da minuta referente à política de periódicos da
UFSJ.

OBS.: As datas de execução de todas as ações para este objetivo foram alteradas para “contínuo”.

Dados quantitativos negativos - Índices, indicadores e valores: Índice de Insuficiência PES 0% -
descrição e análise sintética desses dados.

Dados qualitativos negativos: descrição das ações não iniciadas ou não finalizadas até o momento.
Análise sintética/necessária das ações não realizadas, indicando os motivos, contextos e demais
fatores relacionados. (Fatores limitantes: questões orçamentárias, pessoal, estrutura, políticas,
legislação, etc). Nenhuma ação deixou de ser realizada.

Gestão de Riscos

Objetivo 4: Elaborar a política de periódicos científicos da UFSJ

Índice de Vulnerabilidade: 0% - foram planejadas 5 respostas preventivas aos riscos (uma para cada
risco identificado).

Índice de Prevenção aos riscos : 60% - foram planejadas 5 respostas preventivas aos riscos (uma
para cada risco identificado). Três respostas aos riscos foram realizadas conforme planejado, uma
vez que as condições permitiram sua execução.

Respostas em andamento: 40% - duas das cinco respostas que foram planejadas visando prevenir os
riscos estão em andamento.



Realização de ações por objetivo
Objetivo 5: Implantar e consolidar a Editora da UFSJ

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 PES 100% -
descrição e análise sintética desses dados.

Dados qualitativos positivos: descrição das ações iniciadas em 2017 ou 2018 e finalizadas até o
momento. Análise sintética/necessária das ações realizadas, indicando os motivos, contextos e
demais fatores relacionados. As duas ações para este Objetivo foram realizadas (100%): 1) Apoiar
o Diretor da Editora da UFSJ no processo de implantação física: a Comissão Editorial –
COEDI da UFSJ foi criada por meio da Resolução nº 021/2006/CONSU. A Editora foi implantada,
com espaço físico, telefone e Comissão Editorial. Encontra-se em processo de finalização a
alocação de recursos para o Projeto de Desenvolvimento Institucional da Editora da UFSJ, no valor
de R$119.859,20, a serem gerenciados pela FAUF, destinados a editoração, diagramação,
divulgação e comercialização dos livros publicados pela Editora; 2) Elaborar edital de seleção de
obras: o edital encontra-se finalizado, aguardando aprovação no CONDI.
Dados quantitativos negativos - Índices, indicadores e valores: Índice de Insuficiência PES 0% -
descrição e análise sintética desses dados.

Dados qualitativos negativos: Todas as ações foram realizadas.

Gestão de Riscos

Objetivo 5: Implantar e consolidar a Editora da UFSJ

Índice de Vulnerabilidade: 0% - foram planejadas 2 respostas preventivas aos riscos (uma para cada
risco identificado). Nenhuma ação deixou de ser realizada.

Índice de Prevenção aos riscos : 100% - foram planejadas 2 respostas preventivas aos riscos (uma
para cada risco identificado). As duas ações foram realizadas conforme planejado, uma vez que as
condições permitiram sua execução.

Respostas em andamento: Não há ação em andamento.

Realização de ações por objetivo
Objetivo 6: Consolidar e otimizar as ferramentas e procedimentos de apoio à pesquisa na UFSJ

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 PES 85% -
descrição e análise sintética desses dados.

Dados qualitativos positivos: descrição das ações iniciadas em 2017 ou 2018 e finalizadas até o
momento. Análise sintética/necessária das ações realizadas, indicando os motivos, contextos e
demais fatores relacionados.Das 34 ações previstas para este Objetivo, 29 foram realizadas (85%),



3 estão em elaboração (9%) e 2 não foram realizadas (6%). As ações 1 e 7 não foram realizadas
pelos motivos expostos abaixo. Estas foram as realizadas para o Objetivo 6: 3) Coleta de dados de
pesquisa dos docentes da UFSJ para divulgação dos seus trabalhos: foi feita uma série de
reportagens a respeito dos bolsistas de produtividade da UFSJ, com destaque para sua pesquisa; 4)
Implementar as bolsas de IC das diversas agências de fomento distribuídas: todas as bolsas de
iniciação científica concedidas foram implementadas; 5) Gerenciar o pagamento das bolsas de IC
das diversas agências de fomento: mensalmente o SEPES gerencia o pagamento de todas as
bolsas de iniciação científica; 6) Administrar o processo de avaliação dos projetos de IC da
UFSJ: a entrega dos relatórios finais e demais documentos de iniciação científica foram
administrados em dois momentos no ano de 2018 (março e agosto); 8) Certificar os projetos de
IC: foram feitos todos os certificados de conclusão de iniciação científica, referentes aos períodos
de agosto/17 a julho/18 e março/17 a fevereiro/18; 9) Organizar o Congresso de Produção
Científica e Acadêmica da UFSJ: o Congresso de Produção Científica foi realizado no período de
1º a 5/10/18, com 627 inscrições no XXV Seminário de Iniciação Científica (358 da Sede, 106 do
CAP, 100 do CCO e 63 do CSL). O evento contou com 21 avaliadores externos, que unanimemente
elogiaram a qualidade dos trabalhos e a organização do evento; 10) Articular o relacionamento
com os parceiros financiadores/gerenciadores de bolsas: cotidianamente o relacionamento é
aperfeiçoado; 11) Gerenciar os processos seletivos de IC em suas diferentes etapas: foi realizado
um processo seletivo de iniciação científica, no ano de 2018, por meio de 6 editais (003 a
008/2018); 12) Implementar processos seletivos de IC que contemplem projetos aprovados em
agências de fomento: foi divulgado o Edital 003/2018, em que foram contemplados docentes com
projetos aprovados nas Chamadas: Demanda Universal/Fapemig, PPM/Fapemig, Universal/CNPq e
Bolsistas de Produtividade/CNPq; 13) Unificar os editais de iniciação científica para otimização
das ações do Setor de Pesquisa: todos os editais de iniciação científica, referentes aos períodos de
agosto/18 a julho/19 e março/19 a fevereiro/20, foram divulgados em processo unificado; 15)
Promover atualizações no sistema de gerenciamento da iniciação científica (Sistema PIBIC):
foram feitos alguns ajustes no Sistema PIBIC no ano de 2018. Ainda há demandas que estão sendo
acertadas com o NTInf; 16) Implementar ferramenta de avaliação dos currículos Lattes dos
proponentes dos editais de iniciação científica para otimização dos processos seletivos: no
último processo de seleção de iniciação científica (2018) foi criado um sistema para agilidade e
confiabilidade na pontuação curricular dos proponentes. Estamos na expectativa de contratação de
estagiário para manutenção do sistema; 17) Consolidar bolsas de IC no Programa de
Desenvolvimento Acadêmico (PIDAC), em parceria com a PROAE: embora esta ação tenha
sido projetada para março de 2018, em 2017, a PROPE lançou, em parceria com a PROAE, 6
editais de bolsas de iniciação científica voltados para alunos com vulnerabilidade socioeconômica,
para distribuição de 14 bolsas com início em agosto/17 e término em julho/18 e 33 bolsas com
início em março/18 e término em fevereiro/19; 18) Lançar novos editais de iniciação científica
para implementação de diferentes bolsas (PIBIC-Jr licenciatura e outros): aguardando
negociações com a FAPEMIG. Em 2017, foi lançado o Edital nº 016/2017/PROPE/NEAD, com
vigência de março de 2018 a fevereiro de 2019, e outro em 2018, Edital nº 005/2018/PROPE, com
vigência de março de 2019 a fevereiro de 2020, ambos em parceria com o NEAD/UFSJ,
financiados pela CAPES, para projetos com o tema: “Tecnologias, Práticas e Gestão na Educação à
Distância”; 19) Fortalecer a Câmara de Iniciação Científica: a portaria que nomeou a Câmara de
Iniciação Científica (002/2017/PROPE) foi rerratificada pela Portaria 002/2018/PROPE, em
consonância com as Resoluções 009/2015/CONEP e 008/2017/CONEP, para que não houvesse
uma substituição coletiva dos membros, o que poderia prejudicar o processo unificado de seleção de
projetos e orientadores de iniciação científica; 20) Providenciar transporte e pagamento de
diárias para os membros da Câmara em ocasiões de reuniões na Sede: todos os transportes e
diárias para os membros da Câmara de outros campi foram providenciados pelo Setor de Pesquisa
da Prope; 21) Providenciar transporte e pagamento de diárias para convidados do Comitê
Externo em ocasiões de seleção e avaliação da IC: todos os transportes e diárias para os membros
do Comitê Externo foram providenciados pelo Setor de Pesquisa da Prope; 22) Providenciar



registros das ações da Câmara de IC: todas as atas das reuniões realizadas em 2018 foram
providenciadas; 23) Promover a escolha dos melhores do ano em IC para indicação de prêmios
externos como o Prêmio Destaque do CNPq e Jornada Nacional de IC: a Prope indicou 05
relatórios para o Prêmio Destaque do Ano na Iniciação Científica do CNPq e 47 trabalhos de alunos
para a Jornada Nacional de IC. Dos 47 indicados, 4 participaram do evento, sendo que 3 alunos
receberam “Destaque” e 1 aluno recebeu “Menção Honrosa”; 24) Elaborar Relatório Científico
de todas as atividades relacionadas à IC e enviar para a FAPEMIG: o Relatório Final de Bolsas
de Iniciação Científica e de Mestrado e Doutorado, referente ao ano de 2017, foi enviado em
maio/18 à Fapemig; 25) Elaborar e enviar para o CNPq relatório das atividades de IC e
proposta de solicitação de novas cotas: foi enviado ao CNPq, em maio de 2018, o Relatório
Bianual (2016/2018), que serve como instrumento para a concessão da cota das bolsas; 26) Lançar
periodicamente o edital de apoio a eventos de pesquisa e gerenciar a distribuição dos
recursos: em fevereiro/18, foi lançado o Edital 001/2018/UFSJ/PROPE - Apoio à Organização de
Eventos, para eventos a serem realizados no período de abril a outubro de 2018 (primeira entrada) e
no período de novembro de 2018 a março de 2019 (segunda entrada). Foram contempladas 14
propostas de eventos, no valor total de R$ 114.158,65; 27) Auxiliar na implementação do módulo
de bolsas do SIPAC: estão sendo realizadas reuniões para negociações dos critérios; 28) Apoiar a
participação de alunos em eventos científicos: no ano de 2018, foram recebidos 158 pedidos de
alunos de cursos de graduação de auxílio para participação em eventos; 29) Aperfeiçoar os
mecanismos de apoio a participação de alunos em eventos científicos: foi sugerida pela AUDIT
a revisão da Resolução de auxílio a discentes, de forma a concentrar todo o processo na PROAE,
para racionalizar o fluxo, uma vez que a PROPE não analisa o mérito das solicitações. A proposta
de alteração da resolução, discutida entre a PROPE, PROEX e PROAE, foi submetida para
aprovação do CONDI; 30) Propor a Conferência de Direitos Humanos: foi aprovada pelo
CONSU a Resolução nº 029, de 20 de agosto de 2018, que institui as Conferências em Direitos
Humanos Marielle Franco. As conferências acontecerão sempre na segunda semana de novembro
de cada ano; 31) Apoiar as Comissões de Ética em Pesquisa: foram implantadas as secretarias das
Comissões de Ética em Seres Humanos (CEPSJ) e Uso de Animais (CEUA), com seus respectivos
secretários, e encaminhadas as alterações nas resoluções das Comissões de Ética e de Residência
aos conselhos pertinentes. Além disso, por intermédio da Prope, está sendo adqurido um software
para gestão das atividades da CEUA, desenvolvido para ambiente WEB, que remove da rotina da
CEUA qualquer processo de documentos impressos; 32) Apoiar as atividades do Núcleo de
Criação Animal: foi finalizada a instalação de equipamentos. O NUCAL já se encontra em
funcionamento; 33) Realizar o vínculo institucional no SisGen dos pesquisadores da UFSJ que
cadastrarem pesquisas que envolvam patrimônio genético e/ou conhecimento tradicional
associado: foram homologados todos os vínculos institucionais no SisGen, no ano de 2018. O
Reitor designou, por meio de portaria, o Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-graduação como
Representante da UFSJ junto ao SisGen - Sistema Nacional de Gestão de Patrimônio Genético e do
Conhecimento Tradicional Associado. Foi nomeada, por meio da Portaria nº
045/2018/UFSJ/PROPE, de 16/10/18, o Grupo de Trabalho e Acompanhamento do Patrimônio
Genético da UFSJ para estudo e definição da forma de gestão do acesso ao patrimônio genético.
Foram divulgadas amplamente orientações a respeito da obrigatoriedade do cadastro dessas
pesquisas no SisGen. Foi nomeado também, por meio da Portaria nº 045/UFSJ/PROPE, de
16/10/2018, o Grupo de Trabalho e Acompanhamento do Patrimônio Genético da UFSJ, com o
intuito de garantir que as atividades científicas da UFSJ estejam de acordo com a nova Lei da
Biodiversidade (Lei 13.123/15); 34) Solicitar o cadastramento de pesquisadores no Sistema
Financiar, desenvolvido pela Funarbe/UFV: foram solicitados 12 cadastros de pesquisadores no
ano de 2018. Atualmente, a UFSJ possui 456 pesquisadores cadastrados no Sistema Financiar.

Três ações “em elaboração” tiveram parte delas já realizada, embora tenham sido planejadas para
junho/19, novembro/18 e dezembro/2018. São elas, respectivamente: nº 2 - “Estabelecer
procedimentos que permitam a consulta otimizada de dados referentes à pesquisa para



posterior divulgação”, nº 14 - “Finalizar os módulos do sistema de gerenciamento da iniciação
científica (Sistema PIBIC)” e nº 27 - “Auxiliar na implementação do módulo de bolsas do
SIPAC” . Para a finalização da ação de nº 2, prevista para junho/19, dependemos da implantação do
SIGAA. Com relação à ação de nº 14, o NTInf vem atendendo as demandas do Setor de Pesquisa,
em especial aquelas de ajustes do Sistema PIBIC para o edital unificado. Já estão sendo realizadas
reuniões para negociações dos critérios referentes à execução da ação nº 27.

Dados quantitativos negativos - Índices, indicadores e valores: Índice de Insuficiência PES 6% -
descrição e análise sintética desses dados.

Dados qualitativos negativos: descrição das ações não iniciadas ou não finalizadas até o momento.
Análise sintética/necessária das ações não realizadas, indicando os motivos, contextos e demais
fatores relacionados. (Fatores limitantes: questões orçamentárias, pessoal, estrutura, políticas,
legislação, etc) A ação 1 - Lançar edital para recém-doutores, prevista para dezembro/18, não
será executada porque o MEC não disponibilizou os recursos. Em consequência, essa ação foi
excluída do planejamento. A ação 7 - Aperfeiçoar as normas de IC na UFSJ, prevista para
julho/18, não foi executada em função do alto volume de trabalho nesse período (incompatível com
o número de servidores), incluindo a organização do XVI Congresso de Produção Científica e
Acadêmica, nesse período. Por essa razão, o prazo de execução dessa tarefa foi prorrogado para
31/03/19.

Gestão de Riscos

Objetivo 6: Consolidar e otimizar as ferramentas e procedimentos de apoio à pesquisa na UFSJ

Índice de Vulnerabilidade: 6% - foram planejadas 34 respostas preventivas aos riscos (uma para
cada risco identificado). Contudo, duas respostas aos riscos não puderam ser realizadas pelas
seguintes razões: ação 1 - Lançar edital para recém-doutores (prevista para dezembro/18): não
será executada porque o MEC não disponibilizou os recursos. Em consequência, essa ação foi
excluída do planejamento e a ação 7 - Aperfeiçoar as normas de IC na UFSJ: não foi executada
em função do alto volume de trabalho nesse período (incompatível com o número de servidores),
incluindo a organização do XVI Congresso de Produção Científica e Acadêmica, nesse período. Por
essa razão, o prazo de execução dessa tarefa foi prorrogado para 31/03/19.

Índice de Prevenção aos riscos : 85% - foram planejadas 34 respostas preventivas aos riscos (uma
para cada risco identificado). Vinte e nove respostas aos riscos foram realizadas conforme
planejado, uma vez que as condições permitiram sua execução.

Respostas em andamento: 9% - três das dez respostas que foram planejadas visando prevenir os
riscos estão em andamento.



Realização de ações por objetivo
Objetivo 7: Fortalecer os núcleos e grupos de pesquisa na UFSJ

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 PES 25% -
descrição e análise sintética desses dados.

Dados qualitativos positivos: descrição das ações iniciadas em 2017 ou 2018 e finalizadas até o
momento. Análise sintética/necessária das ações realizadas, indicando os motivos, contextos e
demais fatores relacionados. Das 8 ações previstas para este Objetivo, 2 foram realizadas (25%), 5
estão em elaboração (63%) e 1 não foi realizada (13%). Estas foram as realizadas para o Objetivo 7:
4) Cadastrar líderes e certificar grupos de pesquisa da UFSJ: foram cadastrados 21 líderes de
grupos de pesquisa e 86 grupos de pesquisa certificados no Diretório de Grupos de Pesquisa do
CNPq, até outubro de 2018 e 6) Cadastramento dos laboratórios da UFSJ: foi solicitado aos
departamentos e Diretoria do CCO o preenchimento de um formulário sobre todos os equipamentos
existentes nos laboratórios da UFSJ.

Duas ações “em elaboração” tiveram parte delas já realizada, embora tenham sido planejadas para
dezembro/2018. São elas: nº 2 - “Fazer diagnóstico dos grupos de pesquisa da UFSJ” e nº 3 -
“Estabelecer critérios de cadastramento de líderes e certificação de grupos de pesquisa”. Com
relação à ação nº 2, já foi criado um documento editável com alguns dados iniciais referentes à
iniciação científica. Sobre a de nº 3, a Prope já estabelece como critério para cadastramento de líder
pesquisador da UFSJ com titulação de doutor, bem como não certificar grupos considerados
atípicos pelo CNPq, sem uma avaliação com o líder d o grupo.

Outras duas ações “em elaboração”, com prazo “contínuo”, tiveram parte delas já realizada. São
elas: nº 7 - “Propor ações de estímulo à criação e uso de laboratórios multiusuários”: baseado
na consolidação dos dados informados pelas Unidades Acadêmicas, foi nomeado pelo Reitor, por
meio da Portaria nº 521/2018, o Comitê Gestor do Laboratório Multiusuário do Centro de Pesquisa
em Processos de Energia - CEPPE, aprovado na Chamada Pública MCT/FINEP/CT-INFRA -
PROINFRA 01/2009, bem como o Comitê Gestor do Prédio de Pesquisa e Pós-graduações do
Campus Alto Paraopeba da UFSJ, por meio da Portaria nº 615/2018 e nº 8 - “Promover
periodicamente o Workshop de Pesquisa” (prazo “contínuo”): foram feitas algumas tentativas de
agendas com o Presidente da Fapemig para a realização do segundo Workshop de Pesquisa da
UFSJ, em 2018, mas não conseguimos êxito. A possibilidade de capacitação no preenchimento do
Lattes nesse Workshop está em análise.

Dados quantitativos negativos - Índices, indicadores e valores: Índice de Insuficiência PES 13% -
descrição e análise sintética desses dados.

Dados qualitativos negativos: descrição das ações não iniciadas ou não finalizadas até o momento.
Análise sintética/necessária das ações não realizadas, indicando os motivos, contextos e demais
fatores relacionados. (Fatores limitantes: questões orçamentárias, pessoal, estrutura, políticas,
legislação, etc). A ação nº 1 - “Definir baremas para a criação de núcleos e grupos de
pesquisa”, prevista para setembro/2018, encontra-se em fase de estudo. Foi criado um documento
editável para estabelecermos definições, dentro da UFSJ, de núcleo e grupo de pesquisa. Estamos
em fase de pesquisa nos sites de outras universidades. Não foi finalizada pelo alto volume de
trabalho e número insuficiente de servidores na Prope. A ação 5 “Lançar, periodicamente,
editais de equipamentos e materiais” não foi executada no ano de 2018 por falta de recursos
orçamentários.



Gestão de Riscos

Objetivo 7: Fortalecer os núcleos e grupos de pesquisa na UFSJ

Índice de Vulnerabilidade: 13% - foram planejadas 8 respostas preventivas aos riscos (uma para
cada risco identificado). Nenhuma ação deixou de ser realizada.

Índice de Prevenção aos riscos : 25% - foram planejadas 8 respostas preventivas aos riscos (uma
para cada risco identificado). Duas respostas aos riscos foram realizadas conforme planejado, uma
vez que as condições permitiram sua execução.
Respostas em andamento: 63% - cinco das oito respostas que foram planejadas visando prevenir os
riscos estão em andamento.

Realização de ações por objetivo
Objetivo 8: Implantar a política de Inovação na UFSJ

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 PES 100% -
descrição e análise sintética desses dados.

Dados qualitativos positivos: descrição das ações iniciadas em 2017 ou 2018 e finalizadas até o
momento. Análise sintética/necessária das ações realizadas, indicando os motivos, contextos e
demais fatores relacionados. A única ação prevista para este Objetivo foi realizada no ano de 2018.
Como se trata de uma ação contínua, ela deverá ser realizada também nos próximos anos: 1)
Apoiar o NETEC no processo de criação de uma política de inovação: o Conselho do NETEC
já se encontra em funcionamento. A Prope tem dado apoio às ações do NETEC.
Dados quantitativos negativos - Índices, indicadores e valores: Índice de Insuficiência PES 0% -
descrição e análise sintética desses dados.

Dados qualitativos negativos: descrição das ações não iniciadas ou não finalizadas até o momento.
Análise sintética/necessária das ações não realizadas, indicando os motivos, contextos e demais
fatores relacionados. (Fatores limitantes: questões orçamentárias, pessoal, estrutura, políticas,
legislação, etc). A única ação prevista para este objetivo foi realizada.

Gestão de Riscos

Objetivo 8: Implantar a política de Inovação na UFSJ

Índice de Vulnerabilidade: 0% - foi planejada 1 resposta preventiva ao risco (uma para cada risco
identificado).

Índice de Prevenção aos riscos : 100% - foi planejada 1 resposta preventiva ao risco (uma para cada
risco identificado). Uma resposta ao risco foi realizada conforme planejado, uma vez que as
condições permitiram sua execução.

Respostas em andamento: Não há respostas em andamento.



FORMATAÇÃO

1. Fonte do texto: Times New Roman, estilo normal, tamanho 12;

2. Fonte dos quadros e tabelas: Times New Roman, estilo normal, tamanho 10;

3. Formato do papel: A4 (210 x 297 mm);

4. Medidas de formatação do relatório:

a) Margem superior: 2,5 cm;

b) Margem inferior: 1,5 cm;

c) Margem direita: 1,5 cm;

d) Margem esquerda: 2,5 cm;

e) Espaçamento entre linhas (espaço): simples

5. Os quadros e tabelas devem conter numeração em algarismo arábico, seguida do título, na parte
superior, e ainda a indicação da fonte de onde foram extraídas as informações, que deve figurar na
parte inferior.


