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Apresentação

É com  muita  satisfação  e  honra  que  nos  apresentamos  como  candidatos  à 
reitoria  para  o  próximo  mandato,  de  dezembro  de  2012  a  dezembro  de  2016,  e 
publicamos aqui  nosso Plano de Trabalho,  elaborado a  partir  de nossas idéias,  da 
consulta a referências de algumas universidades  e da contribuição de colaboradores 
dos  três  segmentos  da  comunidade  universitária  da  Unifei,  aos  quais  muito 
agradecemos.

Motivação

A minha decisão de participar do próximo pleito eleitoral para reitor da Unifei,  
decorreu dos fatos que seguem. Em meados de novembro de 2011, coloquei a minha 
intenção e vontade pessoal em participar do pleito como candidato a reitor e obtive o 
respaldo de todos os  colegas do grupo gestor  e  do  atual  reitor.  A  primeira  grande 
expansão da Universidade ocorreu em 1998 na gestão dos primeiros  reitor  e  vice, 
respectivamente,  Prof.  José  Carlos  Goulart  de  Siqueira  e  Prof.  Felício  Barbosa 
Monteiro, e participei ativamente juntamente com muitos colegas, sob a liderança do 
reitor  Prof.  Renato  de  Aquino  Faria  Nunes,  na  construção  e  implantação  de  todo 
processo da segunda grande expansão da Universidade em 2008, no Campus sede e 
no Campus de Itabira. Desde 1995, ocupei várias funções administrativas e de gestão 
praticada, como chefe de departamento por três mandatos, coordenador de curso de 
graduação por cinco anos, chefe de laboratório, presidente da CPPD, representante de 
várias  classes  docentes  no  conselho  superior  da  Universidade,  diretor  de  instituto, 
membro da comissão que elaborou o atual Estatuto e Regimento Geral, presidente da 
Fapepe, vice-reitor de 2004 a 2008 e como atual vice-reitor até dezembro de 2012.  
Sempre tive muito respeito no relacionamento com os três segmentos da Universidade, 
no tratamento com todas as pessoas, com a devida educação, profissionalismo e ética,  
independente das funções que cada um exercia na Universidade.

Com muita humildade, acho que os fatos relatados me credenciam a participar 
do próximo pleito.

A escolha do Vice

O modelo de universidade proposto no Planejamento Estratégico Institucional da 
Unifei e que defendemos, deve ser o de uma universidade tecnológica, de formação, de  
pesquisa, com forte atuação local e regional, e internacionalmente inserida. As funções 
de vice são conhecidas e estabelecidas regimentalmente,  além daquelas delegadas 
pelo  reitor.  Como  a  pesquisa  desempenha  um  papel  fundamental  no  modelo  de 
universidade  que  perseguimos,  o  candidato  a  vice-reitor  escolhido,  o  Prof.  Vitorio 
Alberto  De  Lorenci,  como  pesquisador  bem  estabelecido  que  é,  deverá, 
estrategicamente, pensar a nossa universidade de pesquisa, em conjunto com a pró-
reitoria de pesquisa e inovação proposta. Além disso, o Prof. Vitorio possui potencial 
para  exercer  a  vice-reitoria,  dada  a  sua  capacidade  de  gestão  e  administração 
demonstrada quando exerceu a função de pró-reitor de pesquisa e pós-graduação na 
Unifei.
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Itens Temáticos

1. Formação-Graduação

Desde 1913 a Unifei vem graduando profissionais de alta competência no país,  
em atendimento  à  demanda do mercado de trabalho.  Com essa longa tradição na 
formação de profissionais nas diversas áreas da engenharia e áreas afins,  a Unifei  
sempre foi reconhecida como uma das principais instituições de ensino superior do país 
e deve continuar contribuindo para o desenvolvimento científico, tecnológico, cultural e 
sócio-econômico  local,  regional  e  nacional,  conforme  preconiza  o  nosso  Estatuto. 
Queremos  ser  referência  nacional  na  modernização  e  no  desenvolvimento  de 
programas  de  excelência  que  capacitem  profissionais  diferenciados  nas  áreas 
tecnológicas e afins.

Objetivos:

Ser  destaque  nos  mais  conceituados  rankings  e  avaliações, buscando  a 
excelência em todos os cursos de graduação por meio da melhoria da infraestrutura 
física, da capacitação do corpo docente, da articulação com as atividades de pesquisa 
e  extensão  e  da  promoção  de  condições  favoráveis  de  aprendizagem  ao  corpo 
discente;

Adequar os projetos pedagógicos através da adequação curricular permanente, 
novos modelos de aprendizagem, sistema PBL (Problem-based learning), mudanças de 
cargas  horárias,  novos  sistemas  de  avaliações,  conformidade  no  cumprimento  dos 
planos de ensino, estruturas curriculares adequadas aos novos modelos de ingressos 
pelo SISU, racionalização dos recursos (estrutura e docentes)  num diálogo com os 
institutos, valorização acadêmica de todos os projetos especiais,  disponibilização de 
uma videoteca,  transdisciplinaridade,  novos  espaços de aprendizagem,  profissionais 
com experiência prática nas disciplinas profissionalizantes, busca intensiva de parcerias 
com empresas para estágios, valorização dos trabalhos finais de cursos, fortalecimento 
das ciências básicas, maior valorização das atividades em laboratórios, valorização das 
monitorias;

Incentivar  a  mobilidade  acadêmica  nacional  e  internacional com  instituições 
conveniadas  oferecendo  ao  corpo  discente  oportunidade  de  intercâmbio  e 
aproveitamento das disciplinas cursadas em seu programa de formação;

Apoiar  os  programas  de  dupla  diplomação  efetuando  parcerias,  convênios  e 
acordos com universidades estrangeiras de excelência;

Fortalecer a interação entre coordenadores e colegiados de curso, pró-reitoria de 
graduação e unidades acadêmicas na construção e execução conjunta dos projetos 
pedagógicos de forma que todos os cursos sejam de excelência;

Valorizar  e  apoiar  pedagogicamente  o  trabalho  docente,  promovendo  e 
incentivando a melhoria do processo de ensino-aprendizagem, oferecendo condições 



4

de capacitação e atualização didático-pedagógica e valorizando a atuação do docente 
nos programas de graduação com o devido reconhecimento institucional;

Modernizar  e  ampliar  os  laboratórios  de  ensino  de  graduação  e  instalações 
físicas  com  destinação  de  recursos  orçamentários,  buscando  recursos  extra-
orçamentários e participações em editais nos órgãos de fomento, visando atender a 
demanda atual de cada programa de graduação;

Buscar  recursos para  a  construção de um pavilhão de aulas com ambientes 
(salas  de  aulas  inclinadas,  equipadas  com  recursos  multimídia  e  balcões  para 
demonstrações  experimentais)  preparados  para  receber  turmas  com  mais  de  100 
alunos. 

Adequar o sistema de matrículas dos alunos, garantindo a matrícula automática 
às disciplinas regulares da grade para os alunos com melhor desempenho acadêmico;

Recepcionar  os estudantes  ingressantes  nacionais  e estrangeiros,  bem como 
suas famílias, em espaço adequado e com o fornecimento de todas as informações 
necessárias  a  respeito  dos  cursos,  das  instalações  e  do  funcionamento  da 
Universidade;

Permitir  acesso  a  alguns  laboratórios  24  horas  para  efetiva  utilização  pelos 
alunos, sob tutela de professores ou monitores, visando à melhoria do aprendizado;

Fortalecer e valorizar as áreas de humanidades, ciências sociais e línguas, tão 
importantes na formação de nossos profissionais, apoiando a criação de núcleos fortes 
com os docentes dessas áreas;

Incentivar  a  participação  dos  alunos  nos  órgãos  decisórios  da  Universidade, 
como nos conselhos superiores, nas assembléias dos Institutos, colegiados, câmaras, 
assim  como  na  gestão  do  Diretório  Acadêmico,  Diretório  Central  de  Estudantes, 
Centros Acadêmicos, Restaurante Acadêmico Jr., AIESEC, dentre outros. Além disso, 
estabelecer  um  procedimento  para  que  estas  atividades  sejam  valorizadas 
academicamente.

2.  Formação-Pós-Graduação

Nos últimos anos a Unifei ampliou a sua oferta de programas de pós-graduação. 
Esta ampliação decorreu da ação indutiva da presente administração e de uma política 
de contratações estabelecida oito anos atrás, que resultou na contratação de docentes 
doutores e atuantes em atividades de pesquisa. Passamos de 7(sete) para 15(quinze) 
programas de pós-graduação, não contabilizadas aqui as especializações. Os nossos 
cursos de pós-graduação são acompanhados anualmente pela CAPES e avaliados a 
cada triênio, que determina um nota indicativa de qualidade. De acordo com a nota 
estabelecida pela CAPES são destinados recursos financeiros e cota de bolsas a cada 
programa de pós-graduação avaliado. O impacto desta nota também se faz presente na 
visibilidade do programa e da Instituição, no poder de atração de bons estudantes pelos  
programas, no estabelecimento de colaborações externas e como importante quesito 
na avaliação da Instituição em projetos especiais,  como no CT-INFRA por exemplo. 
Precisamos  atender  aos  critérios  de  excelência  ditados  pelos  órgãos  oficiais  de 
avaliação  para  os  Programas  em  andamento  e  promover  o  surgimento  de  novos 
programas. 
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Objetivos:

Criar a Pró-Reitoria de Pós-Graduação (a partir da divisão da atual Pró-Reitoria 
de Pesquisa e Pós-Graduação);

Estabelecer  um modelo de acompanhamento e suporte  descentralizado,  com 
secretarias de apoio aos programas localizadas nos institutos que os sediam. Com isto, 
estaremos poupando tempo dos nossos docentes em interações com a pró-reitoria de 
pós-graduação e propiciando uma facilidade operacional maior aos coordenadores dos 
programas; 

Identificar novos grupos de pesquisa capazes de fundamentar novos programas 
de pós-graduação. Com o aumento do quadro de docentes da Unifei, vários docentes 
que trabalham em atividades de pesquisa ainda não foram devidamente reconhecidos e 
agrupados em conjuntos de interesses comuns.  Esses docentes serão identificados 
pela  pró-reitoria  de  pós-graduação  e  reunidos  em  grupos  de  trabalhos  para  a 
formulação de novos programas, de acordo com suas competências;

Estabelecer um programa eficiente de capacitação dos nossos docentes para os 
níveis de doutorado e pós-doutorado. Este programa será particularmente importante 
no campus Itabira  que ainda apresenta em seu quadro uma maioria  expressiva  de 
docentes com titulação máxima de mestre; 

Induzir  colaborações interinstitucionais,  a  fim de propiciar  a  consolidação dos 
programas de pós-graduação  com somente  mestrado,  objetivando  a  sua  promoção 
para o nível de doutorado. Neste caso, esperamos também incluir a capacitação de 
vários de nossos docentes somente com mestrado;

Oferecer  facilidades  institucionais  com  o  intuito  de  promover  a  colaboração 
científica entre pesquisadores de diferentes instituições de pesquisa.

3. Pesquisa e Inovação

A Unifei  conta hoje com um grande número de professores doutores em seu 
quadro de docentes. Estes docentes fazem parte de grupos de pesquisa e participam 
em  projetos  científicos  com  colaborações  internas  e  externas.  Muitos  destes 
pesquisadores  têm  apresentado  uma  boa  produtividade  científica,  publicando  seus 
resultados em veículos internacionais de comunicação. Essas publicações ocorrem na 
forma  de  artigos  científicos  em  periódicos  indexados  ou  através  do  depósito  de 
patentes em institutos de proteção intelectual. A Unifei necessita crescer muito ainda 
neste cenário produtivo para se firmar com uma Universidade de Pesquisa. A pesquisa 
hoje é uma condição necessária para a Universidade alcançar patamares mais altos de 
excelência  acadêmica  e  deve  ser  fortalecida  com  atenção  especial  em  nossa 
instituição.  Existe  hoje  uma  clara  anisotropia  com  respeito  a  distribuição  de 
pesquisadores pelos Campi da Unifei. No campus de Itajubá existe uma concentração 
maior  de  docentes  trabalhando  com  pesquisa.  Esta  anisotropia  ocorreu  devido  ao 
crescimento rápido imposto pelo projeto Reuni e as condições oferecidas pelo campus 
Itabira  na  ocasião  das  contratações.  É  bem  sabido  que  um  pesquisador  requer 
condições especiais  de trabalho para  apoiar  suas atividades de pesquisa.  Algumas 
destas condições de trabalho são: tempo dedicado à pesquisa, ambientes silenciosos e 
confortáveis,  ambientes  de  discussão  para  o  afloramento  de  idéias  e  trocas  de 
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informações,  laboratórios  equipados com instrumentos  científicos,  acesso a  livros  e 
periódicos, apoio para participação em eventos, apoio para propiciar a continuidade de 
projetos em colaborações externas, apoio de secretarias competentes, dentre outras. 
Visando aprimorar as nossas atividades de pesquisa, necessitaremos estabelecer estas 
condições de trabalho o mais rápido possível. Assim sendo, propomos algumas ações 
para propiciar a fluidez destas atividades.

Objetivos:

Criar a pró-reitoria de pesquisa e inovação;
Estabelecer uma política institucional de distribuição de carga horária baseada 

na  produtividade  dos  docentes.  Precisamos  garantir  que  o  docente  efetivamente 
envolvido em atividades de pesquisa tenha o seu tempo de trabalho protegido para 
garantir a sua dedicação a essas atividades;

Procurar soluções emergenciais para garantir ao docente pesquisador o acesso 
a um ambiente apropriado de pesquisa (salas com conforto térmico e acústico). Este 
padrão deverá ser alcançado naturalmente com a execução das obras em andamento e 
em licitação na instituição;

Garantir  nas  unidades  acadêmicas  a  existência  de  espaços  inteligentes 
(common rooms) onde os docentes possam se reunir com colaboradores e alunos de 
pós-graduação.  Estes  ambientes  precisam  ser  claros,  limpos,  com  quadros  nas 
paredes, recursos de multimídia e de acesso comum e em qualquer horário;

Identificar  grupos  de  pesquisa  com  necessidades  de  equipamentos  e  infra-
estrutura  e,  conforme  o  impacto  de  seus  projetos  e  resultados,  considerá-los  nos 
projetos institucionais de infraestrutura para a pesquisa;

Oferecer treinamento aos servidores técnicos administrativos em educação de tal 
forma que os procedimentos de secretaria requeiram menos tempo dos docentes;

Estabelecer um plano de capacitação de docentes adequado às necessidades 
da Unifei. Particularmente, reverter a situação atual no campus Itabira, promovendo a 
capacitação dos docentes apenas com mestrado. Este é um processo não imediato 
para ser cumprido, mas imediato para ser implantado. Precisamos buscar alternativas 
para capacitar os nossos docentes nos dois Campi de forma rápida e eficiente;

Estabelecer prêmios por desempenho acadêmico a fim de incentivar a busca, 
pelos docentes pesquisadores, resultados de alto impacto científico ou tecnológico em 
suas áreas;

Garantir que a política de contratações da instituição valorize a contratação de 
docentes  doutores  (ou  mestres  em  fase  final  de  doutoramento)  e  atuantes  em 
atividades de pesquisa de interesse da instituição;

Fortalecer a Semana de Ciência e Tecnologia.

4.  Responsabilidade Social - Extensão

A  gestão  de  todas  as  atividades  de  extensão  da  Universidade,  seja  na 
complementação de ações de ensino e pesquisa, seja como elemento de interlocução 
com a sociedade no âmbito das atividades educacionais, científicas, técnicas, sociais, 
culturais,  artísticas  e  desportivas,  desenvolvidas  pelos  diversos  setores  da  UNIFEI, 
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estão vinculadas à Pró-Reitoria  de Cultura e Extensão Universitária,  hoje com uma 
estrutura  funcional  constituída  de  uma  Diretoria  de  Tecnologias  Empresariais,  uma 
Diretoria de Tecnologias Sociais e uma Coordenação de Cultura. 

Objetivos:

Elaborar  acordos,  convênios,  parcerias  e contratos  com entidades públicas  e 
privadas, visando incentivar e facilitar a realização de atividades de extensão;

Promover  a  participação  da  UNIFEI  em  feiras  de  tecnologia  e  inovação  e 
realização de uma feira anual, com a presença de empresas e sociedade em geral,  
para a divulgação dos resultados obtidos com os projetos desenvolvidos, dando ênfase 
ao aspecto de formação dos alunos envolvidos;

Promover eventos de “Seminário de Oportunidades” na busca de atividades de 
extensão com o setor empresarial;

Readequar a Norma de Extensão com foco na viabilização das atividades de 
extensão e em acordo com as novas legislações; 

Introduzir novas ferramentas de organização e gerenciamento de forma que o 
trâmite  dos  processos  sejam  agilizados  através  da  simplificação  e  unificação  dos 
registros das atividades;

Fortalecer  as  parcerias  com as  fundações  de  apoio  na  busca  de  projetos  e 
soluções conjuntas. Pretendemos também criar uma representação das Fundações no 
campus Itabira;

Incentivar as  atividades  de  extensão  no  campus  Itabira  de  acordo  com  as 
potencialidades  do  corpo  docente  e  observando  as  oportunidades  oferecidas  pela 
proximidade com a VALE;

Promover a difusão cultural junto à comunidade acadêmica e externa através da 
continuidade do Laboratório Coral de Itajubá; da produção cultural de eventos mensais; 
do fortalecimento do Coral da UNIFEI com incentivo ao aumento do número de alunos e 
professores da UNIFEI; da Universidade Cultural, na promoção de eventos no Centro 
de Serviços e ComVivência; da realização de atividades culturais ao longo da Semana 
Nacional  de  Ciência  e  Tecnologia; da  perpetuação  do  Natal  no  Campus;  do 
encaminhamento  e  aprovação  de  diversos  projetos  culturais  a  órgãos  públicos  de 
fomento através da Lei Rouanet e da Lei Estadual de Incentivo à Cultura e da criação 
de um espaço adequado para apresentações culturais na UNIFEI;

Institucionalizar  a  Incubadora  Tecnológica  de  Cooperativas  Populares 
(INTECOOP) com a responsabilidade sócio-ambiental de promover o bem-estar social,  
ambiental, cultural e econômico das comunidades situadas nas áreas de abrangência  
da Universidade (grupos já criados: Acimar; Associação Nutra-Saúde; Associação de 
Produtores Rurais de Itajubá e Região e a Associação de artesãos Artes da Terra);

Aumentar as ações da INTECOOP na região de Itabira;
Ampliar o programa de inclusão digital,  levando-o aos colégios de bairros de 

baixa  renda  com  a  participação  de  alunos,  professores  e  funcionários  de  nossa 
Instituição;

Sedimentar  o  seminário  anual  com  os  alunos  e  ex-alunos  estrangeiros  da 
UNIFEI;

Aumentar  o  número  de  projetos  em  parcerias  com  prefeituras  municipais  e 
empresas, melhorando a qualidade de vida e as condições de trabalho da população 
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excluída  na  sociedade,  ofertando cursos  de  capacitação  em  diversas  áreas, 
estimulando e apoiando a constituição de empreendimentos individuais;

Implantar,  em  parceria  com  a  Associação  Nacional  dos  Ex-Alunos  e  suas 
Regionais, uma secretaria para cadastro de todos os egressos da Universidade e assim 
aproveitar todo potencial existente;

Apoiar  fortemente  os  Cursos  Assistenciais  como  o  Curso  Assistencial 
Theodomiro Santiago - CATS e o Cursinho Assistencial Amigos de Itajubá - CAAI que 
tem contribuído fortemente na inserção social de muitos jovens;

Regulamentar a venda da marca Unifei e implantar, em conjunto com a FTS, a 
comercialização dos produtos com a marca Unifei.

5. Planejamento e Desenvolvimento Institucional

A  Universidade  deve  adequar  o  seu  compromisso  de  ação  com  o  que  for 
estabelecido  no  Planejamento  Estratégico  Institucional,  através  do  Plano  Tático-
Operacional  e  do  Plano  de  Desenvolvimento  Institucional.  A  Secretaria  de 
Planejamento e Desenvolvimento Institucional permitirá a boa organização do processo 
decisório dentro da universidade, apoiando-a no presente, preparando-a para o futuro 
e, indubitavelmente, facilitando a convergência de objetivos.  Considerar alternativas,  
analisar e avaliar as opções e decidir caminhos, deve ser o propósito do planejamento 
e, nesse sentido, não só estar apto a administrar, mas, buscar, distribuir e monitorar o 
uso  racional  dos  recursos.  Será  através  da  Secretaria,  que  os  recursos  humanos, 
financeiros, materiais e físicos serão orientados para as atividades acadêmicas. 

Objetivos:

Transformar a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional em 
Pró-Reitoria  de  Planejamento  e  Desenvolvimento  Institucional,  como  órgão 
administrativo capaz de responder às demandas da UNIFEI;

Finalizar o processo de Planejamento Estratégico Institucional;
Coordenar  a  elaboração  do  Plano  Tático-Operacional  das  diversas  áreas 

(Graduação, Pós-graduação, Pesquisa, Extensão) e monitorar a sua implementação e 
os seus resultados; 

Aperfeiçoar  e  difundir  internamente  técnicas  e  métodos,  com  o  objetivo  de 
difundir a cultura do planejamento;

Coordenar e acompanhar as atividades de planejamento de todas as unidades 
acadêmicas e órgãos da Universidade;

Aprimorar o processo de elaboração e apresentação de diretrizes e execução 
orçamentária anual como facilitadores do processo decisório;

Elaborar  propostas  para  o  estabelecimento  dos  critérios  de  distribuição  de 
recursos e descentralização dos mesmos, com a implantação de modelos participativos 
voltados para uma administração estratégica;

Aprimorar  o  atendimento  às  demandas  internas  e  externas  de  informações 
orçamentárias, otimizando, criando e implementando novas ferramentas de gestão;

Desenvolver  estudos  visando  o  estabelecimento  de  normas,  procedimentos, 
indicadores e métodos aplicáveis às atividades de planejamento, ao desenvolvimento 
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organizacional e ao aprimoramento dos métodos e processos de gestão, privilegiando 
os conceitos de Qualidade e objetivando o aperfeiçoamento continuado;

Criar um grupo permanente de trabalho, coordenado pela Secretaria,  com as 
Unidades  Acadêmicas,  com  o  objetivo  de  subsidiar  as  decisões  executivas  da 
administração central no plano plurianual de execução orçamentária;

Identificar todas as instalações prediais e laboratoriais com uma padronização de 
visibilidade e qualidade;

Consolidar uma equipe forte de engenharia capaz de elaborar projetos e editais 
de obras;

Criar espaços próprios e padronizar as placas de formandos e homenagens nos 
Campi.

6.   Talentos Humanos

Uma Universidade será tão forte quanto forem os talentos e as competências dos seus 
docentes, servidores e técnicos administrativos em educação. É necessário intensificar 
as  ações  voltadas  à  gestão  por  competência,  aqui  compreendida  como  a  gestão 
orientada  para  o  desenvolvimento  do  conjunto  de  conhecimentos,  habilidades, 
competências  e  atitudes  necessárias  ao  desempenho  das  funções  dos  servidores, 
visando ao alcance dos objetivos da instituição. Assim, a criação de uma Pró-Reitoria 
de  Talentos  Humanos  objetivará  a  valorização  das  pessoas,  o  planejamento,  a 
integração,  a  implementação  e  o  acompanhamento  de  uma  política  de  gestão  de 
talentos humanos da UNIFEI.

Objetivos:

Formular,  propor  e  responder  pela  política  de  gestão  de  pessoas,  com  o 
desenvolvimento de programas específicos para cada área de ação e observando as 
especificidades dos Campi de Itajubá e Itabira;

Planejar  e  executar  as  atividades  de  recrutamento  e  seleção  de  servidores, 
implementando um sistema específico para concursos públicos;

Manter  o  cadastro  dos  servidores  e  processar  a  folha  de  pagamento  e 
benefícios,  utilizando  o  Sistema  de  Gestão  e  mantendo  os  arquivos  das  pastas 
funcionais; 

Gerenciar os sistemas de informações da área de gestão de pessoas; 
Incentivar e apoiar o servidor em suas iniciativas de capacitação voltadas para o 

desenvolvimento das competências institucionais e individuais, assegurando o acesso e 
provendo os recursos necessários;

Coordenar a assistência à saúde dos servidores, gerindo o plano de assistência 
à saúde e desenvolvendo ações próprias na Unifei;

Estabelecer  um programa de premiações aos que se  destacarem no ensino, 
pesquisa, extensão;

Estabelecer  um  plano  de  reestruturação  do  quadro  de  cargos  de  direção  e 
funções gratificadas;

Fortalecer  o  serviço  voluntário,  principalmente  dos  servidores  docentes  e 
técnicos administrativos.
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 7.  Pró-Reitoria de Administração

A Pró-Reitoria de Administração tem por objetivo realizar a execução orçamentária e 
financeira  da  UNIFEI,  responsabilizando-se  também  pelas  ações  nas  áreas  de 
contabilidade  e  finanças.  Com  suas  ações,  a  Pró-Reitoria  fornece  suporte  ao 
desenvolvimento do ensino, da pesquisa e extensão na Universidade.

Objetivos:

Executar  a  proposta  orçamentária  anual  da  UNIFEI  por  meio  de  um 
planejamento de compras e utilização de boas práticas de gestão;

Executar  a  programação  contábil  e  financeira  da  Universidade,  com  a 
implantação das novas práticas contábeis para o serviço público;

Orientar  os  órgãos  da  UNIFEI  na  elaboração  de  pedidos  de  materiais  e  de 
serviços necessários às atividades de ensino, de pesquisa e de extensão, por meio de 
eventos de capacitação e divulgação de boas práticas de compras;

Dar suporte aos deslocamentos dos servidores da UNIFEI, operacionalizando o 
Sistema de Concessão de Diárias e Passagens, o Cartão de Pagamento do Governo 
Federal CPGF e demais contratos da área;

Dar autonomia ao Campus de Itabira para a execução orçamentária e financeira, 
por meio da descentralização orçamentária, delegação de competências, realização de 
compras e liquidação da despesa;

Executar as atividades de importação e exportação, assumindo as atribuições 
que estão hoje na Prefeitura do Campus.

8.  Infraestrutura, Manutenção e Logística – PCU

A Prefeitura do Campus é um órgão vinculado à Reitoria e foi instituída com o 
objetivo de manter os serviços de infraestrutura da Unifei, coordenando os serviços de 
manutenção  predial  hidráulica  e  elétrica,  logística,  segurança,  obras  de  reforma, 
conservação, limpeza, mudança e jardinagem.

Objetivos:

Otimizar a utilização dos serviços de transporte;
Promover uma comunicação eficaz com as unidades acadêmicas com o intuito 

de identificar necessidades e apresentar soluções para as mesmas;
Intensificar a melhoria na segurança, conservação e limpeza;
Melhorar a manutenção das salas de aulas;
Executar  processos  licitatórios,  formalizar  contratos,  convênios  e  outros 

instrumentos similares que atendam aos objetivos  da PCU,  mediante  delegação de 
competência específica dada pelo Reitor;

Agilizar  o  desfazimento  de  materiais  descartados  pelos  diversos  setores, 
segundo as legislações;

Trabalhar na contínua melhoria dos calçamentos, ruas, rede de águas pluviais e 
de esgoto;
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Trabalhar na contínua melhoria da iluminação em torno dos prédios;
Desassoriar o lago da Unifei, com auxilio do IRN;
Promover melhorias no sistema do almoxarifado e patrimônio;
Promover  reuniões  de  interação,  trimestrais  com  todos  os  órgãos  da 

Universidade;
Participar na elaboração do planejamento orçamentário anual da Unifei;
Estabelecer  um  plano  de  capacitação  dos  servidores  da  PCU  em  cursos 

específicos (almoxarifado, compras, patrimônio e transportes).

9.  Descentralização e Regimentação

Uma  boa  gestão  se  faz  em  equipe  e  neste  sentido  desejamos  escolher  e 
convencer  servidores  docentes e técnicos administrativos  a participar  da  equipe de 
gestão  e  administração.  A  nossa  proposta  é  de  descentralização  da  gestão  e  da 
administração  nos  vários  órgãos  da  Universidade,  dentro  do  estabelecido  no 
organograma  a  ser  reestruturado,  delegando  competências  e  responsabilidades  e 
objetivando resultados. Neste sentido, é fundamental a participação forte dos Institutos, 
pois  todos  os  docentes  e  muitos  dos  técnicos  administrativos  estão  lotados  nas 
Unidades  Acadêmicas,  onde  os  projetos  de  ensino,  pesquisa  e  extensão  são 
desenvolvidos.

Está  previsto  no  Planejamento  Estratégico  Institucional  (PEI),  ora  em 
desenvolvimento na Universidade, a revisão da estrutura organizacional, administrativa 
e do Estatuto e Regimento Geral, englobando os dois Campi. A proposta é de, também 
como prioridade, estabelecer todos os regulamentos e normas de todos os órgãos da 
Universidade, submetendo-os aos conselhos competentes.

Procuraremos  otimizar  as  reuniões  do  atual  Conselho  de  Ensino,  Pesquisa, 
Extensão e Administração (CEPEAd), delegando algumas de suas competências, por 
exemplo  à  Comissão  Permanente  de  Pessoal  Docente  (CPPD),  que  deve  ser 
reestruturada e valorizada.

10.  Sistemas Institucionais Integrados de Gestão - SIG

Os Sistemas Institucionais Integrados de Gestão (SIG),  surgiram da meta da 
administração da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) em implantar a 
informática  como atividade  meio,  ou  seja,  utilizar  a  informatização no dia  a  dia  da 
instituição. A UNIFEI recentemente fez a assinatura de um termo de cooperação com a 
UFRN, instituição criadora e usuária dos sistemas SIG, objetivando a implantação dos 
sistemas  institucionais  integrados  de  gestão  em  nossa  instituição,  incluindo  o 
treinamento de usuários e gestores, suporte no mapeamento de processos, análise de 
requisitos e dúvidas. 

Objetivos:

Finalizar da implantação dos sistemas institucionais integrados de gestão, que 
são:
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a) SIPAC  –  Sistema  Integrado  de  Gestão  de  Patrimônio,  Administração  e 
Contratos;

b) SIGRH – Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos;
c) SIGAA – Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas;
d) SIGAdmin – Sistema Integrado de Gestão da Administração e Comunicação;
e) SIGPP – Sistema Integrado de Gestão de Planejamento e Projetos.

11.  Assistência Estudantil

A  Assistência  Estudantil  na  UNIFEI  tem  por  objetivo  a  elaboração  e  a 
implementação de ações voltadas aos estudantes  em condições de vulnerabilidade 
sócio-econômica que garantam o acesso, a permanência e a conclusão de curso, com 
vistas  à  inclusão social,  formação plena,  produção de conhecimento  e  melhoria  do 
desempenho  acadêmico,  para  alunos  nos  Campi  de  Itajubá  e  Itabira.  Os  recursos 
financeiros para a manutenção do Programa de Assistência Estudantil na UNIFEI são 
oriundos  do  Plano  Nacional  de  Assistência  Estudantil  -  PNAES  -  do  Ministério  da 
Educação.
São atendidos no âmbito da Assistência Estudantil prioritariamente estudantes oriundos 
da rede pública de educação básica ou com renda familiar per capita de até um salário 
mínimo e  meio,  que comprovem a  vulnerabilidade sócio-econômica,  e  que estejam 
devidamente matriculados num dos cursos presenciais nos Campi de Itabira e Itajubá.
O programa de Assistência Estudantil na UNIFEI oferece os seguintes benefícios: Bolsa 
Auxílio Moradia, Bolsa Auxílio Alimentação e Cursos de Idiomas.

Objetivos:

Criar  uma  Diretoria  de  Assuntos  Comunitários  e  Estudantis  para  atender  os 
Campi de Itajubá e Itabira, pois o número de alunos que participam do processo de  
seleção  vem  aumentando  consideravelmente  nos  últimos  anos.  Esta  Diretoria  se 
responsabilizará pelo desenvolvimento de uma política à assistência estudantil e pelas 
ações que promovam a saúde e o bem estar da comunidade universitária, ficando a 
Assistência Estudantil parte deste novo órgão;

Proporcionar apoio pedagógico para todos os seus alunos,  assistidos ou não 
pelo programa.

12.  Sistema de Bibliotecas da Unifei

Hoje,  a  UNIFEI,  conta  com  uma  Biblioteca  Central  no  Campus  Itajubá, 
denominada  Biblioteca  Mauá  (em  homenagem  a  Irineu  Evangelista  de  Souza  – 
Visconde de Mauá – precursor  da Estrada de Ferro no País),  e  uma Biblioteca no 
Campus Itabira, ainda sem uma denominação definida. 

Biblioteca Mauá – Campus Itajubá
Uma vez que o principal  objetivo das Bibliotecas é apoiar os programas de ensino, 
pesquisa  e  extensão  da  UNIFEI,  o  seu  acervo,  continuamente  atualizado,  abrange 
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primordialmente as áreas do conhecimento da instituição. A biblioteca conta ainda com 
uma seção de livros em Braille, computador, impressora, fones de ouvido e lupas, que 
fazem parte do “Programa Incluir 2009/MEC”. O índice de informatização do acervo é 
de cerca de 90%. Utiliza-se o programa PHL (Personal Home Library), que permite ao 
usuário fazer consultas, reservas e renovações via INTERNET. Estão disponíveis os 
serviços  de  empréstimo  domiciliar  informatizado,  comutação  bibliográfica  (COMUT) 
intercâmbio  entre  bibliotecas;  portal  de  periódicos  da  CAPES,  orientação  e 
normalização de trabalhos científicos, treinamento de novos usuários, divulgação de 
eventos e livros digitais para professores e alunos dos dois Campi. Deve-se enfatizar  
que a Biblioteca Mauá possui um espaço com computadores para acesso à INTERNET 
e para trabalhos dos usuários em cabines individuais de estudo. Possui ainda, rede 
wireless, catálogo online de consulta e cerca de 300 assentos disponíveis.

Biblioteca Universitária – Campus Itabira
As atividades da Biblioteca do Campus de ITABIRA tiveram início no segundo semestre 
de 2008, logo após o primeiro vestibular do referido campus. As atividades da Biblioteca 
no  Campus  Itabira  operaram  até  Dezembro  de  2010  nas  instalações  do  Parque 
Tecnológico de Itabira (Itec),  onde se concentravam todas as atividades da UNIFEI 
Campus ITABIRA. Assim que o primeiro prédio da UNIFEI em Itabira foi construído, a 
Biblioteca foi transferida para uma sala onde se atende a toda comunidade acadêmica 
daquele campus. A Biblioteca terá seu novo espaço no novo prédio a ser construído, 
dentro dos padrões e especificações adequados para uma Biblioteca Universitária, com 
espaços  adequados  e  amplos.  A  biblioteca  do  Campus  Itabira  oferece  serviços  de 
empréstimo  domiciliar  informatizado,   COMUT,  portal  de  periódicos  da  CAPES, 
orientação  e  normalização  de  trabalhos  científicos,  treinamento  de  novos  usuários, 
divulgação  de  eventos  e  livros  digitais  para  professores  e  alunos.  O  Sistema  de 
Informatização é o mesmo da Biblioteca Mauá, PHL (Personal Home Library)  que é 
utilizado em rede no Sistema de Bibliotecas.

Objetivos:

Obter excelência nos quesitos avaliados pelo MEC, como por exemplo: espaço 
físico, acervo e serviços;

Desenvolver uma política de Gestão de Pessoas, juntamente com a Pró-Reitoria 
de Talentos Humanos;

Realizar  treinamentos,  cursos,  seminários,  além  de  capacitar  agentes 
multiplicadores;

Adequar os espaços físicos das bibliotecas, contemplando também a aquisição 
de mobiliários;

Concretizar a construção do espaço destinado a Biblioteca no Campus de Itabira;
Implantar  um projeto  de segurança para  as bibliotecas,  incluindo Sistema de 

Auto - Atendimento;
Captar recursos junto aos órgãos de fomento com vistas a implementação de 

melhorias nos acervos e espaços físicos das bibliotecas;
Estabelecer parcerias entre bibliotecas de diferentes instituições, proporcionando 

empréstimos, processos comuns de aquisição de livros e periódicos convencionais ou 
digitais.
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Promover avaliação e aprimoramento regular dos produtos e serviços do Sistema 
de Bibliotecas;

Providenciar a manutenção e a ampliação de assinaturas de livros digitais;
Modernizar o Sistema de Bibliotecas com expansão de antenas de rede sem fio 

nos  espaços  das  bibliotecas,  implantação  de  uma  biblioteca  digital  de  teses  e 
Dissertações,  utilização  de  um  sistema  informatizado  e  integrado  com  os  demais 
sistemas da Universidade, especialmente com o Sistema Acadêmico.

 13.  Arquivista

Uma  das  exigências  impostas  pelo  Ministério  é  o  tratamento  adequado  dos 
arquivos,  seja  ele  Circulante,  Intermediário  ou  Inativo.  Para  tanto,  atendendo  as 
normalizações, a UNIFEI já faz parte do Sistema SIGA/MEC. 

Objetivos:

Capacitar uma equipe de funcionários para o tratamento correto relativos aos 
assuntos de arquivos;

Definir  um espaço destinado aos arquivos Intermediários e Inativos;
Seguir  as  normas  estabelecidas  pelo  SIGA/MEC  e  Arquivo  Nacional  para 

implantação de Tabela de Temporalidade.

14.  Tecnologias da Informação - TI

Em 2004, o antigo CPD passou por uma política de descentralização das ações 
de tecnologias de informação que se provou ineficiente, pois a Universidade deveria ter 
políticas consolidadas para todo o Campus, com serviços essenciais e comuns a todos 
os órgãos, mantidos por uma estrutura central. Nos últimos 3 (três) anos, investimentos 
foram feitos, mas o setor ainda requer ajustes.

Objetivos:

Elaborar e implantar projetos de revitalização e reforma das instalações do DSI;
Garantir  a  continuação  dos  investimentos  no  Datacenter,  para  atualizá-lo 

anualmente  com  as  novas  tecnologias  e  adequá-lo  com  sistema  de  refrigeração, 
sistema de combate a incêndio e proteção de dados; 

Adquirir um sistema de armazenamento seguro de dados nos dois Campi para 
que os dados vitais da Universidade possam ser preservados em caso de desastres 
ambientais;

Implantar as ações de tecnologias da informação orientadas pelo Tribunal  de 
Contas da União; 

Construir o PDTI (Plano de Desenvolvimento de Tecnologias da Informação) e 
executá-lo; 
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Expandir o sistema de cobertura Wireless para que cubra toda a extensão dos 
Campi;

Criar uma política de recursos humanos que permita a atualização dos STAEs da 
área de TI, assim como participação em eventos que promovam o alinhamento com as 
melhores práticas de mercado;

Inserir no plano de capacitação ações que atendam à demanda especifica dos 
profissionais de TI; 

Promover  a  homogeneidade da infraestrutura  de rede,  permitindo um melhor 
gerenciamento;

Manter o DSI vinculado diretamente a reitoria, por motivos estratégicos;
Substituir todo o sistema de telefonia por um que utilize a tecnologia IP;
Investir na capacitação das equipes de suporte e desenvolvimento de sistemas.

15.  Esporte e Lazer

É  de  suma  importância  que  discentes,  docentes  e  servidores  técnico 
administrativos participem dos projetos esportivos da Universidade, pois além de todos 
os benefícios à saúde física e mental dos praticantes, o esporte propicia a integração, a 
formação de amizades, o trabalho em equipe, a vivência de conquistas e derrotas, a 
liderança, o respeito e a formação moral.

Há que se apoiar a elaboração de trabalhos acadêmicos que associem a área do 
esporte à engenharia, principalmente aqueles voltados à tecnologia de precisão e alto 
rendimento esportivo (desenvolvimento de software de avaliação física, confecção de 
equipamento esportivo e outros).

Objetivos:

Revisão do telhado do ginásio poliesportivo;
Construção de uma pista de atletismo com iluminação que abranja o campo de 

futebol oficial;
Construção de uma piscina semi-olímpica aquecida e iluminada;
Reformas das quadras externas;
Construção de uma ampla e moderna sala de musculação, sala de ginástica e 

sala de lutas;
Construção de um campo de futebol de areia iluminado;
Reformas das dependências internas do ginásio poliesportivo;
Promover campeonatos em todas as modalidades envolvendo os três segmentos 

da Universidade;
Valorizar a participação dos alunos em eventos oficiais da Universidade.

16.   Projetos Especiais

Os projetos especiais como, Guerra de Robôs, Aerodesign, Minibaja, Fórmula 
SAE, Ecoveículo e outros a conceber, são fundamentais no aprendizado dos alunos de 
maneira ativa e na divulgação da Universidade.
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Objetivos:

Auxiliar as equipes na busca de patrocínios e em competições;
Viabilizar a construção de um espaço próprio para os projetos especiais;
Incentivar uma maior participação dos professores nos projetos;
Valorizar academicamente os participantes dos projetos

17.  Parque Científico e Tecnológico (PCTI)

O  PCTI  é  uma  das  entidades  que  integram  o  Sistema  de  Geração  de 
Empreendimentos.  Foi  concebido  para  ser  implantado  em  duas  etapas.  A  Fase  I 
encontra-se no final da sua implantação, numa área de 40.000 m² no Campus Sede da 
UNIFEI,  e  já  contabiliza  cerca  de  R$  30.000.000,00  (trinta  milhões  de  reais)  de 
investimentos. Iniciada em 2007, esta Fase do PCTI abriga, hoje, 3 (três) Centros de 
Estudo, Investigação e Inovação (os Centros CEII)  e a Incubadora de Empresas de 
Base  Tecnológica  de  Itajubá-INCIT.  A  INCIT,  revitalizada  a  partir  de  2005,  é,  
atualmente,  uma  das  maiores  e  melhores  incubadoras  de  empresas  de  base 
tecnológica de Minas Gerais,  e  possui,  hoje,  16 empreendimentos incubados.  Além 
disso,  a  partir  daquela  data,  já  graduou  19  empresas,  o  que  comprova  as  suas 
reconhecidas competência e eficácia. A Fase II do PCTI será instalada numa área de 
aproximadamente  280 ha,  grande parte  da  qual  adquirida  entre  2009 e  2010,  pela 
UNIFEI. O investimento realizado pela UNIFEI/MEC, Prefeitura Municipal de Itajubá e 
Secretaria  de  Estado  de  Ciência,  Tecnologia  e  Ensino  Superior  de  Minas  Gerais,  
ultrapassa os R$ 11.000.000,00. Nesta área, será também instalado um Campus II da 
UNIFEI em Itajubá, tal como já fora previsto no projeto da UNIFEI para o REUNI. Como 
consequência,  os  edifícios  da  Reitoria  e  do  Instituto  de  Recursos  Naturais,  cujos 
projetos estarão finalizados ainda em julho de 2012, serão construídos nesta nova área. 
O projeto urbanístico da área e os projetos arquitetônico e de engenharia  dos três 
primeiros edifícios institucionais do Parque serão entregues, pela empresa contratada, 
no final de julho de 2012. É importante ressaltar que a concepção, a busca de parcerias 
e de recursos financeiros teve a liderança da Universidade, através da Reitoria. Na 
nossa gestão, o projeto do PCTI continuará a ter o apoio decisivo da Reitoria nas  suas 
estruturação, implantação e consolidação das parcerias indispensáveis ao seu sucesso.

Objetivos:

Instalar um Centro de Pesquisa empresarial na Fase I do PCTI até 2015;
Instalar mais 2 centros CEII na Fase I do PCTI até 2015;
Finalizar a construção dos edifícios do Complexo da Reitoria e do IRN, no cam-

pus II da UNIFEI, no PCTI, até 2014;
Participar na busca e obtenção de recursos para implantar a infraestrutura urba-

na da área da Fase II do PCTI;
Participar na busca e obtenção de recursos para a construção do Condomínio de 

Empresas, para o edifício do Centro Administrativo e para o Centro de Serviços e de 
Apoio da Fase II do PCTI;
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Desenvolver ações que transformem a UNIFEI e a FAPEPE em instituições líde-
res da governança do PCTI.

18.  Rota Tecnológica 459

A Rota Tecnológica 459 é um território definido ao longo da rodovia BR 459, que 
integra municípios dos Estados de São Paulo e Minas Gerais e que se destaca pela 
concentração de instituições de ensino superior e pesquisa, principalmente em Lorena, 
Itajubá, Santa Rita do Sapucaí, Pouso Alegre e Poços de Caldas. No final da década de 
90, a então Escola Federal de Engenharia de Itajubá, através da sua Pró-Diretoria de 
Extensão, propôs a implantação, nesse território,  de um projeto de desenvolvimento 
regional baseado nos conceitos da economia do conhecimento. A proposta teve o apoio 
do  Projeto  Cresce  Minas,  patrocinado  pela  FIEMG,  que,  através  de  um estudo  da 
consultora internacional McKinsey, apontou a necessidade da criação de um Cluster de 
Eletroeletrônica  e  Tecnologias  da  Informação  da  RT459.  Em  outro  momento,  o 
SEBRAE,  através  do  seu  projeto  de  Agentes  de  Desenvolvimento  Local,  também 
elaborou um projeto de apoio à implementação da RT 459, mas em ambos os casos, a 
falta  de  recursos  humanos  e  financeiros  impediu  a  concretização  do  projeto.  Mais 
recentemente,  em 2011,  o  governo  do  Estado  de  Minas  Gerais,  através  das  suas 
Secretarias de Desenvolvimento Econômico - SEDE e de Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior  -  SECTES,  propôs o ordenamento  territorial  e  econômico de várias Rotas 
Tecnológicas no Estado, entre as quais o da Rota Tecnológica 459. Recentemente,  
representantes  da  SEDE e  da  empresa  Jurong,  especialista  neste  tipo  de  projeto, 
visitaram a UNIFEI com o intuito de recuperar o histórico do projeto da RT 459, visando 
a recuperação e a atualização do projeto. Na nossa gestão a UNIFEI estabelecerá uma 
firme parceria  com o governo do Estado e outras  entidades,  visando a sua efetiva 
participação  no  projeto  de  ordenamento  do  território  da  RT-459,  agora  proposto,  e 
desenvolverá ações orientadas para que a nossa universidade seja reconhecida como 
um dos principais Centros de Conhecimento necessários ao sucesso do projeto.

Objetivos:

Solicitar, ao governo do Estado, a participação efetiva da UNIFEI no desenvolvi-
mento do estudo de ordenamento do território da RT-459;

Consolidar parcerias com outras entidades localizadas no território da RT 459, a 
exemplo do que já vem acontecendo com a Universidade Federal de Alfenas, através 
do seu Campus de Poços de Caldas;

Propor a criação, na UNIFEI, de um Núcleo de Pesquisa em Economia e Desen-
volvimento Regional;

Propor a criação de um Núcleo Multidisciplinar e Interinstitucional de Estudos Es-
tratégicos e de Inteligência Competitiva para a RT 459, sediado na UNIFEI;

Participar efetivamente do esforço de identificação e captação de recursos, obje-
tivando a implantação das recomendações da proposta de ordenamento territorial da 
RT-459, em especial daquelas que envolvam a participação da UNIFEI;
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Participar intensamente do processo de adensamento científico-tecnológico as-
sociado ao PCTI, de modo a garantir-lhe o status de Parque Científico-Tecnológico da 
RT-459.

19.  Centro Tecnológico de Helicópteros - CTH

A proposta da criação do Centro de Desenvolvimento de Tecnologias de Asas 
Rotativas, resumidamente denominado de Centro de Tecnologias de Helicópteros-CTH, 
em Itajubá, tem a sua origem numa parceria firmada, inicialmente, em outubro de 2010, 
entre  a  Agência  Brasileira  de  Desenvolvimento  Industrial,  ABDI,  braço  executor  do 
Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior para a implantação da 
política industrial brasileira, e a UNIFEI. O Centro tem como principal missão participar 
do  processo  de  transferência  de  tecnologia  prevista  no  contrato  de  compra  de  50 
aeronaves  EC-725  para  equipar  as  Forças  Armadas  do  país.  As  aeronaves  serão 
fabricadas pela Helibras, do Grupo Eurocopter, empresa sediada em Itajubá. A meta do 
governo é chegar ao estágio de ter um helicóptero brasileiro até 2023. O complexo 
processo de transferência de tecnologia envolvido num projeto de tal monta, exige a 
participação de um Centro de Conhecimento, que tenha a capacidade para absorver a 
tecnologia  a  ser  transferida  e  para  desenvolver,  posteriormente,  o  conhecimento 
científico-tecnológico  associado  e  a  capacidade  de  conceber,  projetar,  construir, 
certificar e prover certas capacidades de manutenção, altamente especializadas, em 
aeronaves de asas rotativas, em especial helicópteros. A UNIFEI aceitou o repto de ser 
tal Centro de Conhecimento. Para tal, propôs a criação de um conjunto, o CTH, que 
integrará Centros de Pesquisa, Laboratórios de Desenvolvimento e Testes, Centro de 
Manutenção  e  Núcleos  de  Inteligência  Competitiva,  de  Inovação,  Transferência  de 
Tecnologia e Empreendedorismo, de Pré-incubação e de Formação e Treinamento. As 
conversações para a implementação do CTH envolveram, desde janeiro de 2011, além 
da  ABDI  e  da  Helibras,  4  Ministérios,  a  Secretaria  de  Assuntos  Estratégicos  da 
Presidência da República, a COPAC, a FINEP e o BNDES, o CTA de São José dos 
Campos, o governo de Minas Gerais, através da SEDE, da SECTES e da FAPEMIG. 
Atualmente,  encontra-se  em  fase  final  de  elaboração  o  processo  de  licitação 
internacional  destinado  a  contratar  um  consórcio  de  empresas  para  desenvolver  o 
projeto do CTH e os seus modelos de governança, gestão, financiamento e operação.

Objetivos:

Continuar as conversações visando efetivar parcerias que viabilizem a implanta-
ção do CTH, em especial no que se refere a recursos financeiros e talentos humanos;

Participar da busca de recursos financeiros destinados a prover infraestrutura de 
apoio à instalação do CTH na Fase II do PCTI;

Prover condições para a criação mediata do Programa de Pós-Graduação (Mes-
trado e Doutorado) em Aeronáutica;

Estruturar propostas de cooperação interdisciplinares entre Grupos de Pesquisa 
da UNIFEI visando a sua atuação em projetos do CTH;

Buscar a parceria com Centros de Pesquisa e Desenvolvimento Internacionais 
de Excelência na área;
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Transformar o complexo UNIFEI-CTH no depositário do conhecimento associado 
ao projeto do Helicóptero Brasileiro;

Iniciar o processo de estruturação do complexo UNIFEI-CTH visando o seu reco-
nhecimento como Centro de Excelência de abrangência internacional.

20.  Sistema de Geração de Empreendimentos

Este  sistema  propicia  a  criação  de  empreendimentos  ou  a  transferência  de 
tecnologia  a  partir  do  conhecimento  científico  e  tecnológico  gerado  na  Unifei, 
concretizando  novas  oportunidades  para  o  seu  corpo  de  pesquisadores  e  para  os 
discentes dos seus programas de pós-graduação e graduação,  contribuindo para o 
processo de  geração de  riqueza e  bem estar  social  local  e  regional.  O Sistema é 
integrado por  vários  programas,  ações e entidades,  entre as quais  se  destacam:  o 
Programa de Formação Empreendedora na Graduação e Pós-Graduação; o Programa 
de  Pré-incubação,  o  Programa  de  Incubação  de  Empreendimentos  Intensivos  em 
Conhecimento,  o  Programa  de  Transferência  de  Tecnologia;  o  Centro  de 
Empreendedorismo,  o  Núcleo  de  Inovação,  Transferência  de  Tecnologia  e 
Empreendedorismo-NITTE, (como previsto na Lei de Inovação Nacional); a Incubadora 
de Empresas de Base Tecnológica-INCIT e o Parque Tecnológico de Itajubá-PCTI. Este 
sistema teve um desenvolvimento significativo nos últimos anos (a partir de 2006), tal  
como será demonstrado em outros itens desta proposta, e será continuamente apoiado 
e fortalecido na nossa próxima gestão.

Objetivos:

Expandir o atual Programa de Formação Empreendedora a todos os cursos de 
graduação e pós-graduação da Unifei;

Consolidar o Programa de Formação Complementar em Empreendedorismo e 
aprovar institucionalmente a sua certificação;

Expandir o Programa de Pré-incubação, incentivando a participação de todas as 
Unidades Acadêmicas, seus núcleos de pesquisa e laboratórios;

Criar, em parceria com entidades de fomento, um programa de bolsas de apoio à 
Pré-incubação;

Apoiar operacionalmente a INCIT e promover uma maior integração entre a Incu-
badora e a Unifei;

Finalizar a implantação da Fase I do PCTI, através da instalação de um centro de 
pesquisa e desenvolvimento de uma empresa âncora e de mais dois centros CEII da 
universidade;

Dar continuidade, em parceria com entidades locais, estaduais, nacionais e inter-
nacionais, à implantação da infraestrutura da Fase II do PCTI e do seu desenvolvimento 
institucional, científico-tecnológico e empresarial.

21.  Unifei Jr.
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Em 1996, a Efei Jr. foi fundada com o objetivo de proporcionar ao aluno da Unifei  
vivência tanto na área gerencial como na área técnica de uma empresa. Em 2003, a 
Efei  Jr.  tornou-se Unifei  Jr.,  acompanhando a  transformação  da  Escola  Federal  de 
Engenharia de Itajubá para Universidade Federal de Itajubá. Em 16 (dezesseis) anos 
de existência, a Unifei Jr. presta serviços para mais de 40 empresas de Itajubá e região,  
realizando  serviços  de  consultoria  nas  áreas  de  Engenharia  e  Administração, 
desenvolvimento de eventos acadêmicos e apoio em projetos da universidade. A Unifei  
Jr. é um elo entre a Sociedade, a Universidade e as Empresas. Para garantir  bons 
atendimento e relacionamento com as partes interessadas, do início ao fim do projeto,  
procura-se  manter  uma estrutura  desenvolvida  e  crescente  de negócios  através  da 
excelência em gestão e da melhoria contínua dos seus processos internos.

A Unifei Jr tem como missão:  “Oportunizar ao corpo discente o contato com o  
mercado de trabalho, realizando serviços com excelência e desenvolvendo lideranças”.  
A Unifei Jr leva o nome da Universidade em vários eventos e localidades. Por isso , é 
necessário  capacitar  os  membros  da  Unifei  Jr,  desenvolvendo  habilidades 
empreendedoras de liderança e de trabalho em grupo.

Objetivos:

Continuar apoiando as atividades da Unifei Jr.;
Proporcionar  a  valorização  acadêmica  das  atividades  desenvolvidas  pelos 

integrantes da Unifei Jr. e outras entidades estudantis.

22.  Fundações de Apoio

A Universidade conta hoje com três excelentes Fundações de Apoio (FUPAI, 
FTS, FAPEPE) e exercem um papel fundamental que visa dar suporte a projetos de 
pesquisa, ensino e extensão e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico 
de  interesse  da  Unifei  e,  primordialmente,  ao  desenvolvimento  da  inovação  e  da 
pesquisa  científica  e  tecnológica,  criando  condições  mais  propícias  para  que  a 
Universidade  estabeleça  relações  com  o  ambiente  externo,  funcionando  como 
verdadeiros  escritórios  de  projetos.  Mais  da  metade  da  composição  dos  órgãos 
dirigentes da Fundação de apoio deve ser indicada pelo Consuni, de acordo com o 
decreto 7423.

Objetivos:

Aumentar  a  celebração  de  convênios  e  contratos  com  órgãos  públicos  e 
privados;

Viabilizar  a  implantação  de  representações  das  Fundações  no  Campus  de 
Itabira;

Promover ajustes de ordem funcional no papel das fundações de apoio da Unifei;
Promover os necessários ajustes de ordem jurídica nos convênios e contratos 

firmados com as fundações de apoio, em total concordância com a legislação vigente.

23.  Colégio da aplicação
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Os Colégios de Aplicação são órgãos das universidades federais responsáveis 
por  ministrar  ensino  médio,  ensino  fundamental  e/ou  ensino  técnico,  não 
necessariamente  todas  essas  modalidades.  Várias  Universidades  Federais  que 
oferecem  cursos  de  licenciatura  têm  seu  Colégio  de  Aplicação;  assim  como 
universidades onde há cursos de medicina, possuem seus hospitais universitários. A 
Unifei apresenta hoje condições favoráveis à implantação do seu Colégio de Aplicação. 
No campus Itajubá, temos em operação cursos de licenciatura em física, matemática, 
química e ciências biológicas. O impacto deste projeto seria muito positivo para a nossa 
instituição  e  para  a  região,  através  da  formação  integral  de  estudantes;  do 
assessoramento dos cursos de licenciatura em operação na Unifei; do desenvolvimento 
de  projetos  de  ensino,  pesquisa  e  extensão,  dentre  outros.  A  partir  de  2013,  
pretendemos constituir um grupo de trabalho com o objetivo de confeccionar o projeto  
de implantação do Colégio de Aplicação da Unifei no campus Itajubá.

24.  Auditoria Interna

A Auditoria Interna da Universidade Federal de Itajubá, criada em 02 de outubro 
de 2006, é composta atualmente por 03 (três) servidores, sendo dois pertencentes ao 
quadro da carreira de Auditor e uma Assistente em Administração. Atua no Campus de 
Itajubá  (Chefia  da  Auditoria)  e  no  Campus  de  Itabira  e  tem  por  objetivo  primordial 
desenvolver  uma  atividade  de  assessoramento  à  Administração,  de  caráter 
essencialmente preventivo, destinada a agregar valor e a melhorar as operações da 
entidade,  assistindo-a  na  consecução  de  seus  objetivos  mediante  uma  abordagem 
sistemática e disciplinada, fortalecendo a gestão e racionalizando as ações de controle 
interno.
 
Objetivos:

Intensificar o papel da Auditoria Interna como órgão de apoio e assessoramento 
técnico;

Proporcionar  o  fortalecimento  da  Auditoria  Interna  garantindo  o  suporte 
necessário de recursos humanos e materiais indispensáveis ao desempenho de suas 
importantes atividades institucionais;

Promover  de  forma  permanente  a  formação,  capacitação  e  qualificação  dos 
servidores lotados na Auditoria Interna;

Interagir com a Comissão da Lei de Acesso à Informação.

25.  Ouvidoria

Um dos canais de comunicação das organizações com seus diferentes públicos 
é a ouvidoria. A ouvidoria tem como atribuição básica atuar na defesa dos direitos e 
interesses da sociedade em geral contra atos e omissões cometidos pela organização, 
com  a  finalidade  de  zelar  para  que  a  instituição  atue  com  eficiência  e  mantenha 
crescente o prestígio de que desfruta perante a sociedade.
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A ouvidoria na Universidade deve-se constituir numa via desburocratizada e ágil para a 
solução de problemas e a correção de injustiças, além de ser um importante canal de 
comunicação entre a comunidade universitária e a administração superior como um 
agente transparente de transformação no ambiente universitário.

Objetivos:

Verificar as melhores práticas de ouvidoria nas IFES (benchmarking) que as levaram 
a resultados de sucesso; 

Implementar  a  ouvidoria  na  UNIFEI,  para  melhorar  a  dinâmica  de  tomada  de 
consciência da Instituição;

Utilizar  a  ouvidoria  para  o  processo  contínuo  de  aperfeiçoamento  acadêmico;  o 
planejamento da gestão; o processo sistemático de prestação de contas à sociedade; o 
processo de atribuição de valor a partir dos objetivos; o processo criativo de autocrítica;

Discutir  a  comunicação  da  UNIFEI  com  seus  diferentes  públicos  em  duas 
dimensões: indicadores de comunicação interna – canais de comunicação/sistemas de 
informações e a ouvidoria –;  e os indicadores de comunicação externa – canais de 
comunicação/sistemas de informações e imagem pública da Universidade.

26.  Centenário da Unifei

A Universidade Federal de Itajubá, fundada em 23 de novembro de 1913, pelo 
Dr. Theodomiro Carneiro Santiago, como Instituto Eletrotécnico e Mecânico de Itajubá 
(IEMI), foi a décima Escola de Engenharia a se instalar no Brasil, mas a primeira com 
curso  específico  de  Engenharia  Elétrica.  Considerada  como  uma  das  principais 
instituições tecnológicas de ensino do país, possui um campus sede em Itajubá e um 
campus na cidade de Itabira. Em 23 de novembro de 2013, a Unifei comemorará o 
Centenário  de  sua  fundação.  Durante  esses  99  anos,  a  universidade  trilhou  uma 
história  de  sucesso,  motivada  pelo  pioneirismo  e  pela  inovação,  que  marcaram  a 
indissociabilidade entre a teoria e a prática. De modo a exaltar a história da Unifei a  
Comissão responsável pelas atividades de comemoração do Centenário, coordenada 
pelo prof. Marcos Bernardes, promoverá vários eventos científicos, culturais, esportivos,  
sociais  e  sócio-ambientais.  Não  mediremos  esforços  no  sentido  da  viabilizar  este 
evento.

Objetivos* :

Realizar eventos Científicos, Culturais e Desportivos ao longo do ano, em Itajubá 
e em cidades onde existam Regionais da ADUNIFEI;

Editar o Livro Comemorativo do Centenário;
Realizar uma peça de teatro, recriando o evento da inauguração da instituição de 

23/11/1913;
Criar um Mural (Exposição) itinerante de Fotos e Fatos da história da instituição;
Inaugurar o Centro de Memória da instituição;
Realizar um grande encontro de diplomados na Semana do dia 23/11/2013;
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Realizar concurso para uma nova logomarca da Universidade e fazer o seu 
lançamento no dia 23/11/2013;

Lançar o Selo Comemorativo do Centenário;
Realizar homenagens a diplomados e ex-servidores de destaque;
Preparar uma Cápsula do Tempo, a ser aberta nas comemorações dos 200 

anos;
Realizar um Baile de Gala comemorativo;
Realizar um encontro, com convidados nacionais e estrangeiros sobre a UNIFEI 

dos próximos cem anos;
Realizar um evento comemorativo com a Université Charlesroi.

* Fonte: Sugestões encaminhadas à Comissão do Centenário, por servidores docentes 
e técnico-administrativos, discentes, diplomados e amigos da UNIFEI.

27.  Núcleo de Inovação, Transferência de Tecnologia e Empreendedorismo 
(NITTE)

É inegável o crescimento da maturidade e das ações do NITTE da UNIFEI nos 
últimos anos, sendo necessário a continuação do apoio no oferecimento de cursos pelo 
NITTE  sobre  Economia,  Inovação,  Propriedade  Industrial,  Lei  da  Inovação,  dentre 
outros assuntos relacionados à propriedade intelectual.

Objetivos:

Promover  o fortalecimento  do NITTE,  que vem se expandindo em atividades 
relacionadas à proteção da propriedade intelectual de forma exponencial. 

28.  Núcleo de Tecnologia para a Educação e Gestão (NUTEG)

O Núcleo de Tecnologia para a Educação e Gestão é um órgão da UNIFEI que 
engloba o Núcleo de Educação a Distância (NEaD), com sua equipe multidisciplinar e 
parte do Departamento de Suporte à Informática (DSI), como a Fábrica de Software. O 
projeto do edifício onde estará localizado o NUTEG está concluído e as obras civis 
devem  ser  iniciadas  em  breve.  Com  esta  medida,  cria-se  uma  identidade  para  a 
consolidação  desta  importante  área,  que  inevitavelmente  estará  relacionada  com o 
futuro da universidade.

Objetivos:

Dotar a UNIFEI de espaços para o suporte adequado à utilização das novas 
TICCs-Tecnologias da Informação, Comunicação e Conteúdo;

Propiciar condições para o desenvolvimento de softwares a serem empregados 
na educação a distância, na gestão universitária e na gestão do conhecimento;

Concluir a construção do edifício do NUTEG 
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29.  Núcleo de Educação a distância - NEAD

A  Educação  a  Distância  se  apresenta  como  uma  tradição  na  Universidade 
Federal  de  Itajubá.  Há  mais  de  10  anos,  a  UNIFEI  tem  participado  de  redes  de 
educação a  distância  voltadas para  o  ensino  tecnológico  para  a  inovação,  como a 
UniRede – Universidade Virtual  Pública  do Brasil  –  que congrega as universidades 
públicas com o objetivo de democratizar o acesso à educação de qualidade por meio da 
oferta de cursos a distância em todos os níveis de ensino (graduação, pós-graduação e 
extensão). Dentre os vários projetos de que participou (como o EDUTEC em 2002 os 
de capacitação de várias instituições públicas, como a UFES, UFSCAR, UNIFESP e, 
mais recentemente, a UFABC) o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) é, talvez, 
o mais importante atualmente. No sistema UAB, são ofertados desde 2007, 2 (dois) 
cursos de especialização e 1 (um) curso de graduação em mais 18 (dezoito) cidades-
pólos, além dos cursos de capacitação interna de tutores e docentes. Mais de 2 (duas) 
centenas de profissionais já estiveram ligados à ministração desses cursos, seja na 
condição de docentes,  tutores, ou equipe multidisciplinar.  Os recursos destinados à 
UNIFEI pela CAPES e FNDE para a aquisição de material permanente, custeio e bolsas 
ao longo desses 5 (cinco) anos ultrapassam os 5 (cinco) milhões de reais, além da 
contemplação  da  universidade  com  vagas  de  docentes  e  TAs,  em  função  de  sua 
participação  no  Sistema.  Recentemente,  foram  destinados  recursos  para  o 
fortalecimento da EaD em cursos de graduação presencial da instituição. 

Objetivos: 

Aumentar a participação da UNIFEI no Sistema Universidade Aberta do Brasil  
com novos cursos, envolvendo profissionais dos Campi de Itajubá e Itabira;

Prover instalações definitivas para que o Núcleo de Educação a Distância possa 
atender  com qualidade as  demandas envolvendo  o  uso  das novas  Tecnologias  de 
Comunicação e Informação;

Institucionalizar a Educação a Distância como uma das modalidades de ensino 
da UNIFEI, trazendo à tona as várias discussões pertinentes a esta decisão, como a 
questão da carga horária docente, da necessidade de tutores para o acompanhamento 
das  atividades  e  o  seu  enquadramento  funcional,  das  contratações  de  servidores 
técnicos específicos para a equipe multidisciplinar, dentre outros;

Aumentar  inserção  da  Educação  a  Distância  entre  os  docentes  da  UNIFEI, 
capacitando-os para o seu emprego, visando a sua utilização em disciplinas dos cursos 
presenciais de graduação, pós-graduação e educação continuada;

Implementar formas de avaliação dos conteúdos midiáticos produzidos para a 
modalidade EaD.

30.  Campus de Itabira

A implantação do  Campus da  UNIFEI  em Itabira  teve  origem na  resposta  à 
seguinte questão-desafio: Qual o destino da região do Vale do Aço Mineiro, quando, no 
final do presente século, se esgotarem as reservas de minério que constituem hoje a 
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principal  riqueza  daquela  região?  A  esta  questão,  colocada  por  um  executivo  da 
empresa Vale do Rio Doce, numa reunião em Itajubá, na qual representava também o 
Prefeito  Municipal  de  Itabira,  a  UNIFEI  comprometeu-se  em implantar  um Campus 
naquele  município  que,  além  de  desenvolver  atividades  de  ensino,  pesquisa  e 
extensão, como dispõe o preceito constitucional, deverá também exercer a função de 
principal agente transformador do perfil econômico da região, propiciando a migração 
de  uma economia  predominantemente  extrativista  para  uma  economia  baseada  no 
conhecimento. As parcerias firmadas com a Prefeitura Municipal  de Itabira e com a 
VALE e o montante dos investimentos já realizados (R$ 55.000.000,00 por parte da 
Prefeitura e R$ 38.500.000,00 por parte da VALE) e ainda a realizar por estes parceiros 
só  se  justificam  nesta  perspectiva.  Para  tal  o  Campus  deve  ser  implantado  e 
estruturado  na  modalidade  de  uma  universidade  predominantemente  tecnológica, 
empreendedora e de pesquisa. O projeto urbanístico da área do Campus e os projetos 
arquitetônicos e os de engenharia de 70.000 m² de edificações estão em fase final de 
elaboração. A estrutura organizacional do Campus será definida, no contexto maior de 
uma universidade multicampi, durante o Planejamento Estratégico que se encontra em 
pleno desenvolvimento.

Objetivos:

Definir, durante o Planejamento Estratégico ora em desenvolvimento, a estrutura 
organizacional, administrativa e regimentação do Campus;

Consolidar os cursos de graduação atualmente existentes (pessoal, instalações, 
estruturas curriculares, processos pedagógicos, estágios e outros);

Instituir o Grupo de Inteligência Competitiva e de Desenvolvimento do Campus;
Iniciar a estruturação de Grupos de Pesquisa, visando entre outros objetivos, a 

implantação de Programas de Pós-Graduação;
Estruturar,  em  conjunto  com  a  Prefeitura  Municipal,  o  cronograma  de 

investimentos, a partir de 2014, para continuação do desenvolvimento do projeto do 
Campus e da implantação correspondente;

Estruturar, em conjunto com VALE, o cronograma de investimentos relativos à 
aquisição dos equipamentos laboratoriais ainda não adquiridos;

Estruturar  e  implantar  um  vigoroso  Plano  de  Capacitação  dos  servidores 
docentes  e  técnicos  administrativos  em educação  e  um Plano  de  Valorização  dos 
servidores docentes e técnicos administrativos em educação;

Participar  da  estruturação  do  Sistema  Municipal  de  Ciência,  Tecnologia, 
Inovação e Empreendedorismo de Itabira (por proposta da UNIFEI, o governo municipal 
transformou  a  Secretaria  Municipal  de  Desenvolvimento  Econômico  em  Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação e já nomeou 
o seu Diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação);

Participar da concepção do projeto de perenização dos benefícios dos royalties 
oriundos da mineração no municipio;

Participar  do  processo  de  criação  e  aprovação,  através  de  Lei  Municipal 
apropriada,  de  um  Sistema  Municipal  de  Ciência,  Tecnologia,  Inovação  e 
Empreendedorismo e do Fundo Municipal correspondente;

Participar da reestruturação organizacional da incubadora de empresas de base 
tecnológica – a incubadora ORIGEM;
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Facilitar e incentivar  a mobilidade entre os dois Campi, de alunos, servidores 
docentes e técnicos na realização de atividades acadêmicas e administrativas;

Iniciar o estudo de viabilidade do Parque Científico-Tecnológico de Itabira.
Participar da consolidação do Programa de Cátedras de Pesquisa Incentivadas, 

visando atrair pesquisadores líderes nacionais e internacionais, em áreas propícias ao 
desenvolvimento, no município, da Economia do Conhecimento, à estreita cooperação 
destes com a comunidade científica  do Campus e à colocação de Itabira  no mapa 
nacional de centros de pesquisa de excelência.

31.  Comunicação Social

Enfrentando novos desafios e contínuas mudanças, a Universidade precisa ser 
ágil em suas tomadas de decisão, para isto é preciso organizar esforços nas áreas de 
comunicação e marketing. A comunicação deve ser planejada para facilitar na gestão 
da instituição, melhorar seus índices de eficiência e  transmitir suas ideias e valores de 
forma sólida e precisa. Para atingir essas metas será fortalecida a secretaria social de 
Comunicação Social.

Objetivos:

Divulgar interna e externamente os projetos de ensino, pesquisa e extensão e as 
atividades complementares;

Manter  a  comunidade  informada  e  facilitar  na  obtenção  de  informações  a 
respeito dos diversos setores da Universidade;

Preparar uma  mídia eletrônica e impressa destinada a atrair alunos do ensino 
médio que desejam participar dos processos de seleção para ingresso na Universidade;

Produzir uma vasta comunicação visual da Instituição, como materiais gráficos e 
brindes, a serem usados em eventos e na divulgação da Universidade nacionalmente e 
internacionalmente;

Manter  uma mala  direta  eletrônica  ou impressa com os egressos,  levando a 
informação das atividades realizadas pela Universidade e buscando apoio e idéias para 
futuras ações a serem empreendidas;

Utilizar a Rádio Universitária, na divulgação de calamidades, como enchentes e 
divulgação dos eventos e programas educacionais da Unifei,  com a participação de 
toda comunidade acadêmica;

Propor e viabilizar a criação da nossa TV Universitária;
Reforçar o pleito de uma rádio FM juntos aos órgãos competentes.

32.  Comissão ética

De acordo com o Regimento Geral da Unifei, a dignidade, o decoro, o zelo, a 
eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear 
a conduta dos membros da comunidade da Universidade Federal de Itajubá, seja no 
exercício de suas atividades, ou fora delas, sendo a conduta ética regida pelo Estatuto, 
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pelo  Regimento  Geral,  pelas  Normas  e  Regimentos  dos  órgãos  e  pela  legislação 
pertinente. 

A Comissão de Ética da UNIFEI  foi  legalmente instituída  através da Portaria 
1.120 de 20 de novembro de 2009, que em conformidade com a legislação pertinente à 
ética pública tem sua composição de acordo com o Decreto 1.171/94 e 6.029/07 e goza 
de  autonomia  em  relação  à  gestão  da  Universidade  e  tem  seu  regimento  interno 
elaborado e aprovado.

Objetivos:

Consolidar a Comissão de Ética na UNIFEI através da:
o Da  inclusão  da  Secretaria-Administrativa  dessa  Comissão  no 

Organograma  da  Universidade,  pelo  fato  da  própria  Comissão  ser 
autônoma e independente da Universidade; 

o Continuidade e ampliação do apoio à capacitação e reciclagem de seus 
membros e dos nossos servidores docentes e técnico administrativos em 
educação;

o Da  destinação  de  uma  sala  privativa  para  o  pleno  exercício  das 
atribuições que lhe são correlatas;

o Do constante melhoramento das instalações, equipamentos e materiais 
necessários ao seu bom funcionamento;

o Da  alocação  de  um  servidor  técnico-administrativo  para  ser  lotado 
permanentemente  nessa secretaria,  visando ao pleno atendimento  dos 
públicos interno e externo;

o Da designação de um servidor de Itabira para fazer parte da Comissão ou 
para auxiliar na divulgação e promoção da ética pública naquele Campus, 
conforme a legislação.

33.  Projeto de Expansão em Pedralva

O  projeto  de  atuação  da  Unifei  em  Pedralva  deve  ser  desenvolvido  por 
intermédio  do  Núcleo  de  Separadores  Compactos  (NUSEC),  coordenado 
brilhantemente pelo Prof. Marcos Aurélio de Souza. Atualmente o NUSEC conta com 
um prédio de uso exclusivo com aproximadamente 1200 m2 de área construída, que 
abriga o pátio de testes (376 m2), laboratório de análises físico-química (108 m2), área 
de  tancagem  com  contenção  (192  m2),  área  de  tancagem  para  água  80  m2, 
almoxarifado 170 m2, gabinetes, vestiários, banheiros (300 m2). A área necessária para 
instalação  do  complexo  é  de  aproximadamente  10  ha  e  buscaremos  recursos 
orçamentários complementares, em parceria com o Município de Pedralva, Governo do 
Estado de MG, Governo Federal, Petrobrás e parlamentares.
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34. Considerações Finais

Desejamos  com  este  Plano  de  Trabalho  colocar  nossas  propostas  para  o 
próximo  mandato.  Esperamos  que  este  documento  possa  ajudar  a  comunidade  a 
escolher o próximo Reitor. Após as eleições, independentemente de quem seja o Reitor 
eleito,  devemos nos unir  em prol  da nossa Universidade  e seguir  o lema do nosso 
fundador realizando mais por atos do que palavras.

O nosso muito obrigado a todos.

Prof. Paulo Shigueme Ide

Prof. Vitorio Alberto De Lorenci


