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APRESENTAÇÃO 

 

 

Apresentamos neste PLANO DE TRABALHO algumas observações e 

proposições que fazemos por ocasião de nossa candidatura à Reitoria da Universidade 

Federal de Itajubá (UNIFEI). Destacamos que nossa intenção não é de apenas elencar 

ações que conduziremos na instituição, caso venhamos a exercer tal função. Para a 

elaboração desse documento, buscamos retratar a real situação da UNIFEI e, a partir 

do que observamos, apresentar ações a serem desenvolvidas e metas a serem 

alcançadas. Valemo-nos, portanto, de informações descritas em documentos oficiais, 

muitas delas retiradas de relatório da CPA e da página eletrônica da UNIFEI. 

 

Assim, o que trazemos a público reflete não só nossa experiência como alunos e 

docentes desta Universidade, mas também nossa experiência administrativa, que nos 

permite delinear projeções, de modo claro e objetivo, para o futuro da Instituição. 
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A UNIVERSIDADE 

 

O artigo 207 da Constituição de 1988 define as universidades como instituições 

que “gozam de autonomia didático-científica, administrativa, de gestão financeira e 

patrimonial e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão”. Há dez anos a Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) conquistou o 

direito de ser alçada à categoria de Universidade.  

Segundo o Artigo 52 da Lei 9.394/96, universidades são instituições 

pluridisciplinares de formação (ensino), pesquisa, extensão e de domínio e cultivo do 

saber humano. A UNIFEI, então Escola Federal de Engenharia de Itajubá (EFEI), para 

constituir-se como universidade especializada, conforme a Lei 10.435/2002, valeu-se 

do Parágrafo Único desse Artigo1. Há que se destacar, entretanto, que, em momento 

algum o Estatuto e o Regimento Geral fazem uso da expressão “universidade 

especializada”. Nesses documentos a UNIFEI afirma, como um de seus objetivos, 

“formar diplomados nas diferentes áreas do conhecimento, aptos para a inserção em 

setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade 

brasileira”. 

Se, por um lado, os termos da legislação e dos documentos internos da 

Instituição, sejam eles adequados ou não, falhos, descaracterizantes ou conflitantes, 

não dão clareza do conceito da universidade que somos, por outro lado, nossas 

práticas e vivências nos permitem construir esse conceito para a universidade que 

queremos. 

Sendo Universidade um termo polissêmico, é preciso, para a construção do 

conceito, identificar o que a caracteriza como tal. Considerando os aspectos inerentes 

à sua definição, a Universidade deve ser vista como instituição que se constrói pela  

pluralidade de áreas e campos do saber – para diálogo e crítica sob diferentes olhares, 

ou seja, ela “não pode existir senão como uma experiência de liberdade, liberdade de 

pensamento, de criação e de intervenção sobre a realidade social” (PAULA, 2003)2. 

A universidade, no sentido pleno do termo, deve ser lugar de formação integral 

(competências técnicas, epistemológicas, humanas e sociais) e produção de 

conhecimento onde se estruturam ensino, pesquisa e extensão, sustentados 

                                            
1 “É facultada a criação de universidades especializadas por campo do saber.” 
2 PAULA, M. F.  A perda da identidade e da autonomia da universidade brasileira no contexto do 
neoliberalismo. Avaliação (Campinas). Sorocaba, v. 8, n. 4, dez. 2003. 
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pelos princípios de interdisciplinaridade, autonomia e liberdade da 

administração institucional e científica (PEREIRA, 2009)3. 

Pautamo-nos mais uma vez no Artigo 52 da Lei 9.394/96 para salientar que a 

tríade ensino-pesquisa-extensão constitui os pilares da universidade. Os atuais Plano 

de Desenvolvimento Institucional (PDI) e Projeto Pedagógico Institucional (PPI) da 

Instituição fazem uso dos termos Formação (ensino), Geração e Aplicação do 

Conhecimento (pesquisa) e Responsabilidade Social (extensão). Essa nomenclatura é 

explicitada na barra superior da página eletrônica da UNIFEI.  

A UNIFEI deve, já em sua missão, preservar a igualdade entre esses pilares. 

Essa equidade deverá ser garantida por meio de indicadores de resultados 

estabelecidos em normas que contribuam com o desenvolvimento  de uma visão 

articulatória e sistêmica dos três eixos. 

Além disso, damos relevância a outro objetivo exposto no Estatuto e no 

Regimento Geral da UNIFEI: “atuar como agente de desenvolvimento científico, 

tecnológico, cultural e socioeconômico, local, regional e nacional”.  Entendemos que 

essa proposição se faz pela interlocução com a sociedade, já que esta é a origem e o 

destino da missão institucional. Um dos caminhos para tal interlocução é a interação da 

universidade com os níveis de ensino da Educação Básica. E, além disso, temos que 

salientar a preocupação com o regional, mas sem esquecer a necessidade nacional de 

alguns cursos. É desse modo que a universidade se torna responsável também pela 

elevação dos índices da Educação no país. Outro caminho é a internacionalização, 

pois com ela as inovações tecnológicas, as tendências sociais e um outro olhar de 

como se configura uma universidade podem ser apreendidos e, dessa maneira, 

incorporamos ao nosso cotidiano ideias que possam contribuir para nosso crescimento 

e fortalecimento institucional. 

O modelo de universidade que queremos se fortalece também pelos 

mecanismos de gestão, que não devem ser centralizadores nem totalmente 

descentralizadores, em respeito às características de cada área do conhecimento e de 

cada unidade organizativa que compõe a instituição. Pensamos aqui como uma 

Universidade já constituída de 2 campi e cujo câmpus-sede abriga o conjunto central, o 

Câmpus Universitário Professor José Rodrigues Seabra e a área para as futuras 

instalações do Câmpus 2 de Itajubá. 

 

                                            
3 PEREIRA, E. M. A. A universidade da modernidade nos tempos atuais. Avaliação 
(Campinas). Sorocaba, vol.14, no.1,  mar. 2009. 
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AÇÕES AFIRMATIVAS 

 

O conjunto de políticas públicas que pode ser implantado por qualquer 

universidade para a possibilidade de ascensão de grupos minoritários - raciais, sexuais, 

de escolas públicas, portadores de necessidades especiais, entre outros – deve ser 

direcionado a esses grupos, se houver a comprovação dessa necessidade. Na UNIFEI, 

para o ingresso em seus quadros – como aluno, professor, técnico ou pesquisador – 

não há uma discriminação negativa impossibilitando esse acesso. 

Por isso, não vemos como demanda imediata a adoção de quaisquer ações 

afirmativas a mais, nesse momento. Contudo, com fazermos parte de um sistema 

federal de ensino superior, se o nosso mantenedor – Ministério da Educação – 

apresentar como obrigatória a adoção de alguma dessas ações, a UNIFEI a 

estabelecerá em cumprimento à legislação pertinente. 

 

 

ALUNOS 

 

 No tocante aos alunos podemos falar em dois grupos de aspectos: aqueles que 

condizem à assistência estudantil e aqueles que envolvem a organização acadêmica. 

Com relação ao primeiro grupo, a UNIFEI convive com questionamentos e 

reclamações, entre os quais destacamos: 

 Assistência médica: Os discentes da UNIFEI entendem que não há a 

assistência médica interna adequada para eles. Isso é verdadeiro para 

ambos os campi, como também não há para professores e técnicos. 

 Mecanismos de auxílio: O ponto-chave aqui se prende às necessidades de 

moradia e alimentação, desenvolvidas no item Assistência Estudantil. 

 

Com a criação da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis, o 

trabalho de assistentes sociais, psicólogos, pedagogos e técnicos educacionais será 

melhor percebido e compreendido pelos nossos alunos. 

 

Com relação ao segundo grupo, destacamos: 

 Participação em eventos: Os discentes, principalmente da graduação, não 

acham adequado o apoio da UNIFEI para a participação deles em eventos. 
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Essa efetivação de apoio da Universidade está intimamente relacionada com 

o interesse desses alunos em participar de eventos ligados à sua formação. 

 Sistema de registro acadêmico: Percebe-se que ainda há uma razoável 

insatisfação com o sistema de registro acadêmico da universidade por parte 

dos discentes. Isso poderá ser minimizado com a conclusão da 

informatização completa desse sistema. 

 Mobilidade: Para uma boa parcela de discentes, a mobilidade acadêmica 

vislumbra-se como uma ótima oportunidade de engrandecimento na sua 

formação profissional. Isso é verdadeiro se a UNIFEI tiver um sistema 

adequado de seleção, acompanhamento e avaliação dos resultados desse 

tipo de atividade acadêmica. 

 Representatividade: Caberá aqui, para a Reitoria, a abertura de um canal de 

comunicação sem ruídos com os órgãos de representação estudantil. 

 

São ações ou metas que almejamos: 

 Auxílio contínuo e consistente ao aluno carente; 

 Apoio psicopedagógico efetivo; 

 Incentivo à autoaprendizagem; 

 Possibilidade de maior interação por meio de atividades extracurriculares; 

 Apoio e incentivo à organização dos estudantes; 

 Aprimoramento contínuo no processo de busca informatizada das 

informações acadêmicas; 

 Apoio à participação em eventos, produção e divulgação de trabalhos 

científicos; 

 Apoio para maior participação em eventos culturais e acadêmicos; 

 Alocação estudada e equilibrada de bolsas de monitorias e de estágios; 

 Incentivo ao conhecimento por parte dos alunos de graduação e pós-

graduação dos indicadores de seus cursos; 

 Incentivo à participação em programas de mobilidade nacional e 

internacional, com acompanhamento e análise crítica dos resultados. 
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ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

 

A Assistência Estudantil na UNIFEI tem por objetivo a elaboração e a 

implementação de ações voltadas aos estudantes em condições de vulnerabilidade 

socioeconômica que garantam o acesso, a permanência e a conclusão do curso, com 

vistas à inclusão social, formação plena, produção de conhecimento e melhoria do 

desempenho acadêmico. 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, nos campi de Itabira e Itajubá, no âmbito da Assistência 

Estudantil, prioritariamente, estudantes oriundos da rede pública de educação básica 

ou com renda familiar per capita de até 1,5 salários mínimos. Além disso, devem 

comprovar sua vulnerabilidade socioeconômica e que estejam matriculados em cursos 

presenciais de graduação. 

O programa de Assistência Estudantil na UNIFEI oferece os seguintes 

benefícios: Bolsa Auxílio Moradia, Bolsa Auxílio Alimentação e Curso de Idiomas. 

No ano de 2012, a UNIFEI recebeu R$ 2.100.000,00 para a manutenção do 

programa em Itajubá e Itabira. Foram concedidas,nesse ano, 365 bolsas de auxílio 

moradia, 248 de alimentação em Itajubá e 71 em Itabira. 

O número de alunos que participam do processo de seleção vem aumentando 

consideravelmente nos últimos anos, principalmente devido ao Programa REUNI. Esse 

fato obriga a UNIFEI a estruturar um novo órgão para cuidar com mais atenção desse 

assunto. 

Para isso, como já mencionado no item Organograma, deveremos estabelecer a 

Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis, que se responsabilizará também 

por ações que promovam a saúde e o bem estar da comunidade universitária. 

Algumas novas propostas para essa área: 

 Contratar seguro escolar contra acidentes pessoais, morte acidental, 

invalidez permanente total ou parcial por acidente; 

 Subsidiar despesas médicas hospitalares e odontológicas, para todos os 

seus alunos de graduação, regularmente matriculados na UNIFEI ( Esse tipo 

de auxílio já é realidade em outras IFES.); 

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

pelo programa; 

 Criar novos benefícios como: 
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 Auxílio-transporte; 

 Auxílio-creche; 

 Participação em eventos. 

 

 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

A proposta de construir um percurso coletivo de tomada de decisões em que 

alunos, professores e funcionários estivessem envolvidos com a necessidade urgente 

de se repensar os caminhos da própria instituição com base nos SINAES, 

desenvolveu-se a partir da elaboração de um projeto de autoavaliação para a 

Universidade Federal de Itajubá. 

Tal proposta atende às solicitações do próprio MEC, por meio do SINAES – 

Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, política direcionadora da chamada 

“Avaliação Institucional” em instituições superiores públicas e particulares. Partindo-se 

do pressuposto de que não se pode padronizar um trabalho como este, visto serem 

diferentes os modelos de escolas superiores no Brasil, torna-se imprescindível refletir 

sobre a forma mais adequada de realizar a avaliação institucional na UNIFEI, 

principalmente agora em que se deve também pensar na existência de dois campi. 

 Torna-se imperioso construir um percurso coletivo de tomada de decisões em 

que toda a comunidade esteja envolvida com a necessidade urgente de se repensar os 

caminhos da própria instituição.  

No decorrer de 2004-2009 efetuou-se uma série de ações referentes à 

autoavaliação institucional por meio de uma sistemática definida em cronograma 

específico pela CPA. Tal cronograma não foi rigidamente atendido, em função do 

número de pessoas envolvidas no processo e da dificuldade de 

comunicação/informação que a própria Instituição apresenta. Os entraves também 

devem-se a uma situação nova que surge na Universidade relacionada ao próprio 

processo de autoavaliação, em que o hábito de participação precisa ser desenvolvido. 

A participação da comunidade acadêmica se deu por meio dos seguintes segmentos: 

 Servidores ativos: técnico-administrativos, docentes e discentes, de 

graduação e pós-graduação. 

 Servidores inativos: técnico-administrativos e docentes. 

 Ex-alunos. 

 Comunidade externa. 
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 Pesquisadores institucionais. 

Contudo, como pode ser exemplificado na tabela abaixo, que retrata a 

participação de todos os segmentos no ano de 2005, ainda estamos num processo de 

aprendizagem e de instalação de novas posturas de todos os segmentos quanto à 

possibilidade de participarem, efetivamente, de uma autoavaliação institucional. 

  

Segmento Total 

(2005) 

Cadastrados Participantes Participantes 

(% total) 

Participantes 

(% cadastros) 

Aluno de graduação 2.099 851 406 19,3 47,7 

Aluno de pós-graduação 873 45 10 1,1 22,2 

Comunidade externa – 10 4 – 40,0 

Docentes 194 194 161 83,0 83,0 

Docentes aposentados 59 8 3 5,1 37,5 

Ex-alunos* 7.471 12 0  0,0 

Técnicos 279 279 267 95,7 95,7 

Técnicos aposentados 121 17 4 3,3 23,5 

*Os ex-alunos aqui registrados são: 6.690 graduados, 741 mestres e 40 doutores. 

 

Podem-se destacar como avanços e conquistas das autoavaliações já realizadas 

os seguintes aspectos:  

 Criação de um mecanismo de avaliação da Instituição. 

 Espaço novo de participação dos diversos segmentos. 

 Discussão sobre a avaliação iniciando uma nova cultura acadêmica de 

avaliação. 

 Um primeiro e abrangente panorama do cenário institucional através dos 

resultados organizados. 

 Visibilidade aos aspectos antes apenas "sentidos" pela Instituição, agora 

registrados através das respostas dadas pelos diversos segmentos da 

UNIFEI.  

 

Mediante análise de todo o percurso da autoavaliação, alguns aspectos devem 

ser devidamente ajustados a fim de garantir a consecução dos objetivos propostos pelo 

projeto de autoavaliação institucional, os quais incluem:  

 Efetivação da CPA como órgão presente no Organograma da UNIFEI e sua 

vinculação direta à Reitoria; 
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 Processo de sensibilização para atingir todos os segmentos da UNIFEI e 

incitá-los á participação. 

 Possibilidade de uso de outros instrumentos de avaliação que 

complementem e garantam uma análise qualitativa dos dados quantificados 

na autoavaliação, como questionários com perguntas abertas, criação de 

grupos focais por setor, etc. 

 

Em Dezembro de 2008 a UNIFEI tornou-se a 1a IFES a ser avaliada externamente 

por uma comissão do INEP/MEC. Obtivemos uma nota 4 referente a essa Avaliação 

Institucional. Muito do que foi explicitado no relatório final dessa comissão ainda está 

por se fazer; ou seja, ações institucionais em função das avaliações do MEC precisam 

ser implementadas e afirmamos, muitas delas, estão contidas em nossas proposições. 

 

 

BIBLIOTECA 

 

Concordamos, plenamente, com o que consta no nosso sítio na Internet: A 

Biblioteca deve ser o coração e o cérebro da Universidade, o espaço democrático do 

saber, o local do encontro e do encanto, fazendo sempre o prazer de descoberta, a 

sensação do bem estar e da boa acolhida para que todos possam ter a vontade de 

retornar. 

Para as instalações de biblioteca dos campi da UNIFEI serão priorizadas as 

seguintes ações: 

 Readequação dos espaços existentes para melhor interação com os novos 

recursos virtuais e de informática; 

 Maior clareza na definição das políticas de aquisição, expansão e 

atualização, pois há um razoável descompasso temporal entre as 

necessidades dos cursos, professores e alunos e a efetivação dessas 

demandas; 

 Possível implantação de uma biblioteca cultural, similarmente ao que temos 

hoje (que é essencialmente técnica); 

 Desocupação do 2o piso da Biblioteca Mauá para a utilização em novos 

ambientes de estudos individuais, estudos em grupos e acervo; 

 Prioridade para a informatização completa das bibliotecas e sua interligação 

com o Sistema de Informações da UNIFEI; 
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 Revisão dos horários de atendimento ao público com o intuito de possibilitar 

maior acesso aos ambientes e a alguns acervos das bibliotecas; 

 Melhor aproveitamento na utilização das bibliotecas virtuais; 

 Incentivo à utilização de periódicos científicos no formato virtual, 

desocupando espaços que podem ser aproveitados para ambientes de 

estudos individuais e em grupos. 

 

 

CÂMPUS DE ITABIRA 

 

 O Câmpus de Itabira necessita, como uma ação imediata, a sua real inserção no 

Organograma da UNIFEI, independentemente da reestruturação regimentária da 

universidade. 

 Itabira requer, e com razão, maior descentralização de algumas ações e cadeias 

de comando. Para que esse câmpus faça verdadeiramente parte da UNIFEI, e não seja 

visto por muitos como apenas um estorvo, adotaremos como medidas imediatas: 

 Um Vice-Reitor que seja do quadro de professores de Itabira; 

 A nomeação de Pró-Reitores adjuntos com o mesmo número de Pró-

Reitorias que existam no Câmpus de Itajubá; 

 O incentivo para que se organizem, pelo menos, 6 unidades acadêmicas; 

 A alocação dos servidores técnico-administrativos nessas Pró-Reitorias ou 

unidades acadêmicas – todos!; 

 Diretrizes objetivas e claras sobre o que é de competência somente de 

Itabira e aquilo que depende da decisão do Câmpus de Itajubá. 

 

Nos próximos 4 anos, esse câmpus deverá ter todas as suas necessidades de 

alocação de pessoal, salas, auditórios, restaurante e laboratórios atendidas. 

Não haverá, nos próximos 4 anos, para a graduação, alteração do número de 

vagas totais para admissão inicial nos cursos; podendo ocorrer a redistribuição de 

vagas entre os cursos já existentes. 

Incentivar-se-ão mecanismos que estimulem a motivação dos professores desse 

câmpus, por meio do desenvolvimento de pesquisa e de projetos e do planejamento da 

qualificação docente. 
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CÂMPUS 2 DE ITAJUBÁ 

 

 A nova área para o campus 2 de Itajubá, situada próxima ao centro 

administrativo municipal, deve ser mostrada como sendo da UNIFEI o mais rápido 

possível. Precisamos tomar posse. Para que isso se concretize, acreditamos que 

devemos agir de acordo com a sequência: 

1. Estabelecimento do perímetro físico, por meio de cercamentos; 

2. Definição das possibilidades de uso dessa área (Temos, por meio dos trabalhos 

desenvolvidos pelo Laboratório de Informações Hídricas (LIH) da UNIFEI, todo 

georreferenciamento dessa nova área, com delimitação das áreas de 

preservação permanente e das edificáveis); 

3. Construção de toda a infraestrutura básica para a alocação de edifícios e outras 

instalações prediais, que compreende: 

 todo o sistema viário; 

 o sistema de captação e distribuição de água potável e não-potável -, o 

abastecimento por parte da COPASA seria pequeno, se necessário, pois 

a capacidade de produção, na área, de águas superficiais e subterrâneas 

é considerável; 

 o sistema de iluminação externa às edificações (cujas instalação e 

manutenção poderiam ser em parceria com a CEMIG); 

 o sistema de esgotamento sanitário para tratamento primário; 

 o sistema de drenagem das águas pluviais; 

 o sistema de acoplagem à internet; 

 o projeto paisagístico a ser implantado. 

4. A construção do prédio da Reitoria; 

5. A construção de prédios de unidades acadêmicas que já estejam projetados. 

 

 

CENTENÁRIO DA INSTITUIÇÃO (100 ANOS) 

 

 As comemorações de 100 anos da UNIFEI, a cargo da Pró-Reitoria de Cultura e 

Extensão, deverão transcorrer ao longo de todo o ano de 2012. 

 As atividades que comporão essas comemorações serão estabelecidas em 

conjunto por comissão especial designada para esse fim e a Reitoria. 

 



 

Plano de trabalho – Professores Alexandre Augusto Barbosa e Paulo Mohallem Guimarães 

15

 

COLEGIADOS E COORDENAÇÕES DE CURSO 

 

 Quase todos os programas de graduação e de pós-graduação têm 

implementados seus colegiados e eleitos os seus coordenadores, a não ser aqueles 

cursos que começaram no início do ano de 2012.  

 Todos eles têm autonomia de trabalho, respeitadas, obviamente, suas 

vinculações com as Pró-Reitorias correspondentes e as diretrizes legislacionais do 

MEC. 

 

Nossas ações e metas envolvem: 

 Revisão da Norma de Colegiado, considerando os novos cursos já 

implantados e os aspectos de reestruturação das unidades acadêmicas; 

 Busca contínua de diálogo, para uma postura pró-ativa e assertiva; 

 Maior valorização institucional da figura do coordenador de curso; 

 Valorização da importância do trabalho de informatização, para que o 

sistema de informações seja visto pelos coordenadores como um 

mecanismo que propicia o fortalecimento dos cursos que são por eles 

gerenciados. 

 

 

COMUNICAÇÃO COM A COMUNIDADE  

 

A imagem da UNIFEI, no ambiente externo, em seus quase 100 anos de 

existência, sempre foi positiva. Para aqueles que aqui trabalham, também não deixa a 

desejar. 

Contudo, infelizmente, poucos lá fora nos conhecem e mesmo os daqui de 

dentro mostram um razoável grau de desconhecimento de nossos objetivos, 

possibilidades e aptidões. Há uma predominância de desconhecimento, por parte da 

comunidade externa e interna, das atividades desenvolvidas pela UNIFEI. Isso se deve 

ao fato de que a estrutura de informações institucionais não está bem estabelecida 

quanto aos próprios objetivos institucionais. 

São proposições básicas para a possível melhoria desse quesito: 

 A real institucionalização, com a devida responsabilização, da Secretaria de 

Comunicação Social; 
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 O trabalho sistemático dessa Secretaria com a Pró-Reitoria de Tecnologia 

da Informação; 

 O aprimoramento de nossa comunicação, via web, em quantidade e 

qualidade. A internet deve se configurar como o nosso principal canal de 

comunicação; 

 O incremento de visitas periódicas às nossas instalações de discentes e 

docentes de outras instituições de ensino superior e de pesquisa bem como 

de estabelecimentos de ensino fundamental e médio. 

 O estabelecimento de parcerias efetivas, sem desembolso financeiro, com 

emissoras de rádio e TV das regiões de Itajubá e Itabira; 

 A devida reformulação da Rádio Universitária; 

 A extinção do “Boletim interno”. 

 

 

CONVÊNIOS E CONTRATOS 

 

A formalização das relações da UNIFEI com os setores público e privado deve 

se dar, preferencialmente, de maneira direta entre os interessados. Quando não se 

fizer possível, a intermediação das fundações de apoio torna-se primordial. 

O incentivo para a realização de convênios e contratos que realmente tragam 

benefícios para a instituição, deva ser crescente e contínuo e com as diretrizes básicas: 

 

 Participação efetiva e mandatória da PRCEU; 

 Regras claras para os elaboradores das propostas; 

 Rapidez nos trâmites institucionais. 

 

 

CULTURA 

 

A Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, por meio de sua Diretoria de Cultura, 

deverá: 

  gerenciar e proporcionar a ocupação plena do espaço do CTC do Câmpus 

de Itajubá; 

 coordenar o Coral da UNIFEI, fazendo com que haja uma ampliação deste 

para o campus de Itabira. 
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EDITORA 

 

 Toda Universidade deve ter sua editora. Para a UNIFEI, achamos como mais 

plausível sua locação na PRCEU. 

 Sua utilização se dará não somente para a parte de editoração mas também, 

para o compartilhamento com as atividades referentes aos Processos Seletivos. 

 

 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

A educação a distância na UNIFEI teve seu início em fins de 2000, tendo como 

um de seus objetivos o incentivo ao uso de metodologia e material didático específicos 

em disciplinas presenciais para que os docentes adquirissem gradativamente domínio 

das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) e pudessem posteriormente 

ofertarem com qualidade disciplinas a distância. Foi assim criado o NEAD – Núcleo de 

Educação a Distância, ligado diretamente à Reitoria.  

A atuação inicial do NEAD teve foco na capacitação docente. A oferta de cursos 

de graduação e especialização só se tornou viável, entretanto, com a implementação 

de políticas de expansão do MEC, por meio da criação, em 2005, da Universidade 

Aberta do Brasil (UAB) cujo principal objetivo é articular e integrar um sistema nacional 

de educação superior a distância, em caráter experimental, visando sistematizar ações, 

programas, projetos e atividades pertencentes às políticas públicas voltadas para a 

ampliação e interiorização da oferta do ensino superior gratuito e de qualidade no 

Brasil. Pelo sistema UAB, a UNIFEI tem ofertado, em ritmo constante, 2 cursos de 

Especialização e, seguindo as orientações para a graduação, em conformidade com 

programas do MEC4, e o cronograma da Coordenação de Processos Seletivos, tem-se 

a oferta da Graduação em Física – Licenciatura. Com estes cursos a UNIFEI tem 

penetração em 18 polos de apoio presencial, devidamente credenciados pela UAB, 

sendo 2 no Rio de Janeiro, 6 em São Paulo, 1 no Paraná e 9 em Minas Gerais. Há que 

se destacar que, pela legislação em vigor, a EaD é a única possibilidade de a 

instituição oferecer cursos fora de sua unidade federativa. 

                                            
4 PAR Programa de Formação de Professores para a Educação Básica. Ver: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=15944:programas-do-mec-
voltados-a-formacao-de-professores> 
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 Se, pela EaD, temos atuação regional e nacional, a atuação local ainda precisa 

de mais efetividade. A Portaria 4.059/04 incentiva o emprego da EaD em até 20% nas 

estruturas curriculares dos cursos presenciais de graduação, ou seja, permite, além 

das modalidades presencial e a distância, a modalidade semipresencial. Ainda 

exploramos muito pouco essa possibilidade, bem como não criamos mecanismos que 

nos permitam quantificar e qualificar o que se tem feito. Também não temos bem 

definido o espaço físico para as instalações do NEAD, apesar de já ter havido projeto 

para tal. 

 A criação da Pró-Reitoria de Tecnologia da Informação e o trabalho conjunto 

entre as Pró-Reitorias de Graduação e Pós-Graduação serão fundamentais para o 

atendimento das necessidades do NEAD, a valorização interna de suas atividades, a 

formulação de indicadores dessas atividades e a ampliação de oportunidades que 

projetem o nome da instituição no cenário nacional. 

 

 

EGRESSOS 

 
Não há, atualmente, uma política efetiva de acompanhamento de egressos, quer 

sejam oriundos da graduação ou da pós-graduação. 

Essa tarefa deve ser incluída como uma das atribuições das Pró-Reitorias 

correspondentes. 

Ademais, não há uma política institucional para educação continuada voltada 

para esse segmento de nossa comunidade. Essa ação pode ser desenvolvida pela Pró-

Reitoria de Cultura e Extensão. 

 

 

EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO 

 

 Para que sejam incrementadas as ações de empreendedorismo e inovação nos 

campi da UNIFEI, serão incentivadas as seguintes ações: 

 

 Apoio total ao Centro de Empreendedorismo da UNIFEI com o intuito de: 

o aumentar o número de pessoas envolvidas com atividades empreendedoras 

na instituição; 
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o auxiliar na implementação e na execução do módulo de disciplinas voltadas 

ao empreendedorismo; 

o propiciar um ambiente de trabalho propício a professores, pesquisadores e 

alunos (eles desenvolverão habilidades técnicas, gerenciais e 

empreendedoras) dessa área; 

o favorecer a implantação de atividades dessa área junto à comunidade 

externa. 

 A inserção do NITTE sob a alçada da Pró-Reitoria de Pesquisa, pois acreditamos 

que, com isso, o objetivo de estruturar e implantar políticas de propriedade 

intelectual, transferência de tecnologia e inovação seja mais facilmente alcançado. 

 

 

EX-ALUNOS 

 

Os ex-alunos, em sua maioria, sempre se manifestaram sobre o andamento das 

atividades de nossa instituição. Isso configura-se como uma ótima oportunidade para 

que a direção da universidade possa ter mais subsídios, e um olhar agora externo 

sobre as dificuldades e facilidades encontradas pela UNIFEI. 

É recomendável o estreitamento desse laço, cabendo à Pró-Reitoria de 

Assuntos Comunitários e Estudantis o desenvolvimento de ações que promovam essa 

interação. 

 

 

EXTENSÃO 

 
Há necessidade de se pensar a extensão como espaço de formação de 

discentes, docentes e técnico-administrativos. Todas as atividades de extensão devem 

ser realizadas de forma institucional e os trâmites legais dos processos de análise e 

apreciação dessas atividades devem ser caracterizados por uma celeridade necessária 

a esse tipo de atividade universitária. O desenvolvimento das atividades de extensão 

bem como sua compatibilização com as atividades de ensino, de pesquisa e de 

administração precisam ser mais bem compreendidos em nossa instituição.  

Consideramos que a extensão deve atender de forma equilibrada às dimensões 

utilitarista e social, e esta será uma meta a ser almejada para fazer com que a nossa 

inserção na comunidade externa (nos 2 campi) seja realmente efetiva. 
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Há uma boa percepção dos segmentos da comunidade acadêmica de que a 

extensão social é fundamental no contexto institucional; entretanto, mecanismos 

concretos para incentivar a participação de toda a comunidade nos projetos sociais 

devem ser acionados, tornando mais visíveis as ações e a articulação entre ensino-

pesquisa-extensão. Fica evidente, também, a necessidade de mais informações dessa 

atividade aos discentes, docentes e técnicos pois há, por parte de todos, uma 

indiferença ou um “ não-valor” dado às atividades de cunho social desenvolvidas pela 

academia. A divulgação é imprescindível para que os projetos sociais possam ser 

apoiados por um número maior de pessoas. 

 

 

FUNDAÇÕES DE APOIO 

 

O único segmento acadêmico que tem mais claro para si o funcionamento das 

fundações de apoio é o de docentes. Para os outros, há um grande desconhecimento. 

Até mesmo os objetivos e o funcionamento das fundações são desconhecidos da 

comunidade interna e externa. Contudo, vemos que elas representam um papel 

importante, principalmente no que tange ao estabelecimento de convênios e contratos 

e, por isso, como uma fonte adicional de recursos para a universidade. 

Para que elas prestem um papel relevante na vida acadêmica da UNIFEI, 

propomos: 

 A PRCEU como o único interlocutor da UNIFEI com as fundações de apoio, 

no sentido de gerenciamento de informações, contratos, projetos e 

convênios; 

 O estudo da reorganização das 3 fundações de apoio em Itajubá (FAPEPE, 

FUPAI e FTS); 

 O estabelecimento de uma fundação de apoio em Itabira, primordial para a 

agilização de processos. 

 

 

GRADUAÇÃO 

 

 A UNIFEI oferece, anualmente, 35 cursos de graduação, sendo que: 

 26 do Câmpus de Itajubá e 9 do Câmpus de Itabira; 

 34 presenciais e 1 que se desenvolve via EAD; 
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 são todos seriados; 

 quase todos os componentes curriculares são semestrais; 

 16 são reconhecidos e 19 em vias de reconhecimento; 

 23 são engenharias e 12 são de áreas exatas, da terra, biológicas e sociais; 

 o Câmpus de Itabira só tem cursos de engenharia; 

 atualmente temos 5.000 alunos nos 2 campi; 

 o curso de Engenharia Elétrica de Itajubá tem 500 alunos (este é 

centenário); 

 o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas tem 15 alunos (e este tem 

apenas 6 meses de funcionamento); 

 Em 2015, a previsão é de 8.000 alunos nos 2 campi. 

 

Os gráficos a seguir retratam um pouco de nossos indicadores: 
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Exame Nacional de Cursos (ENC) 
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ENADE 

 

 

Alguns comentários e observações sobre os gráficos e tabelas acima e também 

de nossa percepção: 

 

 Os CPC´s (Conceitos preliminares de cursos) da UNIFEI estão, em sua 

maioria, entre as notas 4 e 5, o que evidencia a busca institucional por 

cursos de qualidade. Ressalta-se que esse indicador não é função somente 

de ENADE (antigo ENC), mas também da titulação de professores, 

infraestrutura, organização didático-pedagógica e IDD; 

 O nosso IGC (Índice Geral de Cursos) está em 3,94, o que nos coloca com a 

nota 5 pelos critérios do sistema INEP/MEC. Esse valor seria acima de 4,2 

se considerássemos apenas a graduação; 

 A taxa de evasão média da UNIFEI ainda é baixa quando comparada às 

outras IES. Por se tratar de média, alguns cursos têm taxas muito baixas 

(menores que 5%) enquanto outros apresentam taxas superiores a 10%; 

 De maneira similar, a taxa média de vagas ociosas também é relativamente 

baixa. A mesma consideração anterior vale para esse indicador. No mês de 

Junho de 2012 tínhamos 4 cursos que não apresentavam vagas ociosas 
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(Engenharias Mecânica, Produção, Civil e Aeronáutica, todos do Câmpus de 

Itajubá); 

 Mesmo apresentando uma taxa de retenção média, isso traz preocupações 

pelo tempo de conclusão do aluno, mas, ao mesmo tempo, indica que 

apesar dos percalços acadêmicos, os discentes querem concluir o nível 

superior em nossa instituição; 

 A UNIFEI, por meio de seus processos de admissão para vagas iniciais 

(antigo vestibular), sempre priorizou o preenchimento total de suas vagas 

implicando sucesso na admissão de quase 100%; 

 Mesmo não sendo o almejado – algo em torno de 90%, a nossa taxa de 

conclusão (sucesso na formação) está em torno de 70%, o que se configura 

como sendo um bom indicador; 

 A nossa expressiva expansão de oferecimento de vagas ainda não veio 

acompanhada de um maior número de formandos. Isso se reverterá nos 

próximos anos com a proximidade do tempo de integralização mínima dos 

novos cursos; 

 Há uma valorização do mercado profissional para os cursos oferecidos pela 

instituição; 

 Interessante identificar um olhar positivo que discentes e docentes têm dos 

cursos da Universidade ao considerarem, em sua maioria, que os cursos da 

UNIFEI propiciam formação integral dos discentes. Contudo, essa opinião 

não é da totalidade, algo que deva ser buscado pela futura administração; 

 Há clara evidência de que os alunos requerem uma carga de aulas práticas 

em todos os projetos pedagógicos dos cursos; 

 Cabe indagar quais são as expectativas e em que as expectativas de 

discentes e docentes coincidem e se diferenciam e em que sentido tais 

expectativas correspondem à questão ligada às aplicações práticas do 

aprendido nos cursos; 

 Ainda não se tem uma definição clara do que seja um curso de “excelência” 

para os segmentos de docentes e alunos de nossa universidade. Os projetos 

pedagógicos ainda necessitam de maiores fundamentações para explicar o 

que seja tal objetivo; 

 Além disso, constata-se que a grande maioria dos alunos e professores não 

conhecem (ou entendem) os projetos pedagógicos dos cursos. 
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São metas a que nos propomos atingir durante nossa administração: 

 Consolidação de todos os cursos da UNIFEI, por meio de adequação 

consistente de todos os projetos pedagógicos dos cursos de graduação; 

 Somente notas 5 para os CPC`s; 

 Para o próximo IGC, o valor de 4,2 já seria um bom número; 

 Sucesso na formação, nos próximos 4 anos, com valor médio anual de 80%; 

 Manutenção do sucesso na admissão em 100%, mas com o aprimoramento 

do acompanhamento nos momentos iniciais da vida acadêmica do aluno, 

evitando que ele se desligue do seu curso; 

 Estabelecimento de um teto de vagas ociosas em 10%; 

 Retenção média em torno de 10%. 

 

 

INCUBADORAS 

 

 Sem restrições à existência de tais entidades, mas com a necessidade de deixar 

clara a conexão entre elas e a UNIFEI, haverá a proposição de regulamentação das 

ações das referidas junto à Pró-Reitoria de Cultura e Extensão. 

 

 

INFRAESTRUTURA 

 

 Considerando que: 

 a percepção existente é a de que os laboratórios são insuficientes em 

quantidade, e alguns deles em qualidade (necessitam de 

implementações/reformulações), 

 muitas dependências de nossa instituição não apresentam uma adequado 

conforto visual, acústico, térmico, iluminação externa, iluminação interna e 

adequação às necessidades especiais, 

 os serviços de limpeza e segurança ainda não são suficientes, 

 necessitamos de mais espaços de ensino-aprendizagem, 

 a reorganização de espaços é uma possibilidade, 

 

propomos como necessárias ações que garantam: 
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 a reforma de instalações gerais e acadêmico-administrativas do Câmpus de 

Itajubá; 

 a construção desses espaços em Itabira; 

 a reforma e ampliação de vários laboratórios; 

 a implementação de condições de acesso básicas para portadores de 

necessidades especiais; 

 adequações para práticas esportivas no Câmpus de Itajubá e construção de 

tais instalações em Itabira; 

 a efetivação da informatização total dos 2 campi; 

 a revisão dos procedimentos de viagens, patrimônio, almoxarifado, 

recebimento de compras, entre outros que são realizados pelas prefeituras 

dos campi; 

 a implantação de planos de manutenção de equipamentos e instalações que 

satisfaçam as demandas da universidade; 

 a construção de restaurantes universitários em Itajubá e Itabira; 

 a construção/adequação de novas salas de aula nos 2 campi; 

 a reformulação das prestações de serviços terceirizados; 

 a reformulação das regras de circulação e segurança nos 2 campi. 

 

 

MOBILIDADE ACADÊMICA 

 

 A mobilidade acadêmica, quer seja nacional, internacional, de alunos de 

graduação ou pós-graduação e de professores, deve ser encarada como um 

instrumento de crescimento institucional, desde que as regras para a sua execução 

sejam claras e que os cursos/pró-reitorias tenham controle sobre o interesse, 

preparação, elaboração de plano de estudos e acompanhamento dos alunos. 

 

 Para que essa atividade atinja seus objetivos, propomos que: 

 as Pró-Reitorias de Graduação e Pós-graduação, por meio das 

coordenações de seus cursos, assumam o controle de seus alunos nos 

processos de mobilidade; 

 sejam bem claras as regras e os procedimentos do intercâmbio de alunos; 
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 os convênios estabelecidos entre as instituições parceiras não deixem 

margem à dupla interpretação; 

 haja uma avaliação contínua da mobilidade como um todo, com o uso de 

indicadores para que a comunidade reflita sobre a ampliação desse 

processo. 

 

 

ORGANOGRAMA 

 

 O atual organograma da UNIFEI está evidenciado na figura abaixo: 

 

 

  

Algumas adequações precisam ser realizadas, tais como: 

 A reformulação das composições do CONSUNI e do CEPEAd, objetivando 

melhor representatividade nesses conselhos; 

 A reestruturação das unidades acadêmicas, gerando novas unidades com 

limite para alocação de docentes (entre 15 e 30) e técnico-administrativos 

(máximo de 25); 

 A extinção do 2o nível para as unidades acadêmicas (departamentos); 
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 A criação de 3 Pró-Reitorias: 

 Pró-Reitoria de Pesquisa; 

 Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis; 

 Pró-Reitoria de Tecnologia da Informação. 

 O trabalho conjunto entre as Pró-Reitorias de Graduação e Pós-Graduação; 

 A passagem de vários órgãos acessórios à Reitoria para as Pró-Reitorias, 

como por exemplo: 

 A Secretaria de Planejamento, Prefeituras e Auditoria para a 

PRAD; 

 A Assessoria de Cooperação Institucional para a PRCEU; 

 O NITTE para a Pró-Reitoria de Pesquisa; 

 O Registro Acadêmico, o DSI e EAD para Pró-Reitoria de 

Tecnologia da Informação; 

 Os centros poliesportivos para a Pró-Reitoria de Assuntos 

Comunitários e Estudantis. 

 A consolidação da Comissão Própria de Avaliação (CPA), da Comissão 

Permanente de Pessoal Docente (CPPD), da Comissão Interna de 

Supervisão da Carreira (CIS) e da Comissão de Ética, em trabalho estreito 

com a Reitoria, respeitadas suas autonomias; 

 A alocação dos chamados projetos especiais na Pró-Reitoria de Pesquisa. 

 

 

OUVIDORIA  

 

 Propomos a implementação imediata de tal órgão – ainda inexistente, embora já 

conste do organograma – vinculado diretamente à Reitoria. 

 

 

PARQUE CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DE ITAJUBÁ 

 

Concordamos que, com a criação de um ambiente dessa natureza, este poderia 

ser um fator realimentador das atividades de ensino, pesquisa e extensão para a 

UNIFEI e toda a região. Todavia, essa empreitada não deve ser responsabilidade 

apenas de nossa universidade mas também, do Município de Itajubá e de toda a região 

de abrangência de atuação da UNIFEI. 
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Ainda há uma falta de conceituação adequada, principalmente por parte de 

administradores municipais, do que realmente seja um parque tecnológico. Para que 

não tenhamos apenas novos distritos industriais ou simplesmente empresas 

prestadoras de serviço, ressaltamos que será imprescindível uma melhor articulação 

entre a proposição de parque tecnológico, os diversos órgãos internos da UNIFEI – que 

tenham uma conexão clara com as atividades do parque – e as entidades externas à 

universidade.  

 

 

PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL BÁSICO 

 

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e o Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI) são documentos previstos em lei, com duração predeterminada. Isso 

envolve a necessidade de formulação periódica. Para sua formulação, a premissa 

básica é a de consolidação das expansões realizadas e projeção das possíveis 

expansões, a médio prazo, com planejamento mais antecipado e com a certeza de 

alocação dos recursos necessários. 

É preciso contemplar também: 

 o estabelecimento de metas coerentes com a realidade institucional; 

 a cooperação e a integração com outras universidades, centros de pesquisa, 

indústrias e poderes públicos; 

 a inovação dos processos de aprendizagem; 

 a adoção de avaliações contínuas nos vários setores e processos da 

Universidade. 

 

 

PDI e PPI 

 

Em todos os segmentos da comunidade acadêmica é possível observar que há um 

desconhecimento do PDI e do PPI da UNIFEI. Essa constatação, evidenciada em 

relatórios da CPA, deixa clara a necessidade de mostrar a importância de se 

conhecerem as metas, as propostas de ação e o papel de cada segmento (em especial 

do corpo docente) na consecução das diretrizes do PDI e do PPI. 

 

 Para nós, um PPI deve: 
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 Favorecer a articulação da formação com inovação e responsabilidade 

social. 

 Promover a consolidação da produção científica. 

 Garantir a articulação da universidade com o SINAES. 

 Criar instrumentos avaliativos para constante acompanhamento e 

redirecionamento de planos e ações. 

 Orientar e definir a formação de profissionais comprometidos com a 

promoção individual e social e a preservação do meio ambiente; 

 Apresentar orientações curriculares que possibilitam a integração entre o 

ensino, a pesquisa e a extensão; 

 Explorar conteúdos com a união entre a teoria e a prática. 

 A prática profissional deve ser a referência para a construção desse projeto, 

considerando suas dimensões política, técnica e humana. 

 Evidenciar que a metodologia de ensino deva ser centrada no conhecimento. 

 Conter práticas pedagógicas interdisciplinares que incluam o uso de novas 

tecnologias de educação. 

 Mostrar que a aprendizagem deva ocorrer sob a forma de aulas, seminários, 

eventos, pesquisa, visitas técnicas, prestação de serviços etc. 

 

 

PESQUISA 

 

A pesquisa deve realmente se configurar como uma atividade básica de uma 

universidade na tríade ensino-pesquisa-extensão. 

 É por isso que devemos implantar uma Pró-Reitoria de Pesquisa na UNIFEI, 

com estrutura física e pessoal adequado para estabelecer novos padrões para uma 

universidade que queira se fazer sentir, de maneira pungente, como representativa 

nessa questão. 

A Pró-Reitoria de Pesquisa atuará, principalmente, fazendo com que: 

 a pesquisa seja um dos objetivos principais tanto da pós-graduação como 

também da graduação; 

 a interligação da pesquisa com o ensino e a extensão seja sua atribuição 

precípua; 



 

Plano de trabalho – Professores Alexandre Augusto Barbosa e Paulo Mohallem Guimarães 

32

 o pesquisador – professor, aluno, técnico ou agregado – tenha um suporte 

administrativo adequado na busca por financiamentos; 

 o tempo de trabalho na pesquisa não seja consumido com trâmites 

burocráticos (ficará a cargo dela) e sim, para a consecução da pesquisa em 

si; 

 a divulgação das pesquisas seja verdadeiramente sentida na instituição e 

nos meios externos; 

 sejam viabilizados projetos entre a UNIFEI e outras instituições de pesquisa 

e/ou ensino; 

 o intercâmbio de pesquisadores seja uma prática corrente em nossa 

instituição; 

 os GEPE´s sejam eficazes e representem os anseios dos grupos de 

pesquisadores; 

 congressos e seminários sejam situações cotidianas e não simplesmente 

esporádicas; 

 as atividades de pesquisa tenham indicadores bem definidos como, por 

exemplo, a real carga horária do pesquisador nessa atividade; 

 a Semana de Ciência e Tecnologia e a Jornada de Iniciação Científica não 

sejam apenas etapas burocráticas a serem cumpridas em nosso calendário 

acadêmico; 

 na distribuição orçamentária da UNIFEI essa atividade seja contemplada 

com recursos compatíveis com a sua grandiosa dimensão. 

 

Essa proposição de ações advém das seguintes constatações: 

 É evidente a necessidade de melhor estrutura física e logística para o bom 

andamento da pesquisa na UNIFEI; 

 A oferta de bolsas para a pesquisa parece atender à grande maioria sem 

descontentamentos generalizados; 

 Os alunos – graduação e pós – têm variadas oportunidades de se 

envolverem em pesquisa na UNIFEI; 

 Nota-se que, quando bem conduzidas, as atividades de pesquisa não 

prejudicam as atividades docentes; 
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 Há um razoável questionamento por parte da comunidade acadêmica se o 

direcionamento de nossas pesquisas, referentes ao desenvolvimento 

institucional, está sendo o mais adequado; 

 Discentes e docentes demonstram uma grande insatisfação quanto a 

periodicidade de realização de eventos científicos; 

 A questão da inexistência de um sistema de comunicação eficiente na 

Instituição fica evidenciada na percepção da comunidade se há uma boa 

formação de pesquisadores. 

 

 

PET 

 

O PET – Programa de Educação Tutorial – é composto por grupos tutoriais de 

aprendizagem e busca propiciar aos alunos, sob a orientação de um professor-tutor, 

condições para a realização de atividades extracurriculares que complementem a 

formação acadêmica do graduando e atendam às necessidades do próprio curso de 

graduação, proporcionando assim a melhoria da qualidade acadêmica dos cursos 

apoiados pelo PET. O programa fornece bolsas para os alunos participantes (no valor 

de R$350,00) e para o professor-tutor. 

No começo de 2009, a UNIFEI só tinha 1 grupo PET – o de engenharia elétrica. 

Atualmente, contamos com 9 grupos consolidados nos campi de Itajubá e Itabira. 

No ano de 2011 não houve, por parte do governo federal, a proposição de novos 

grupos PET. Esperamos que para este ano de 2012 nova abertura seja estabelecida e, 

consequentemente, novos projetos sejam aprovados. Mas, para que isso se efetive, 

como aconteceu nesse período de 2009 até agora, tem que haver um compromisso 

forte da Pró-Reitoria de Graduação em querer realmente fazer acontecer o Programa 

PET na UNIFEI. 

 

 

POLÍTICAS DE PESSOAL E DE RECURSOS HUMANOS 

 

Atualmente, há uma falta de diferenciação entre políticas de pessoal e políticas 

de recursos humanos na UNIFEI. Elas têm que ser trabalhadas de maneira conjunta, 

mas com equipes independentes. 
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As condições de trabalho oferecidas aos servidores ainda não são as melhores 

possíveis (principalmente em função de nossa expansão); algo que terá que ser 

adequado daqui para frente. 

 

São ações que poderão minimizar problemas e incrementar o que já funciona de 

maneira bem razoável: 

 

 Alocação na Pró-Reitoria de Administração do: 

 Departamento de Pessoal; 

 Departamento de Recursos Humanos; 

 Incentivo à qualificação de docentes e técnicos, desde que nas suas áreas 

de atuação e com o não-comprometimento do andamento das atividades 

rotineiras de cada órgão; 

 Informatização de todo o procedimento de contagens de tempo, 

aposentadorias e pensões; 

 Participação da Direção de Cultura da PRCEU na atração de servidores para 

a realização de eventos científicos e culturais; 

 Estabelecimento efetivo de unidades de saúde em Itajubá e Itabira com 

médicos, enfermeiros, assistentes sociais e psicólogos; 

 Estudo para implantação de creches nos campi de Itajubá e Itabira; 

 Capacitação de servidores inexperientes para o desenvolvimento de suas 

tarefas; assim como, o acompanhamento, em uma mesma função, de um 

servidor novo junto ao servidor que está aposentando; 

 Adoção das seguintes posturas que serão cobradas ou incentivadas do 

Reitor, Pró-Reitores e Chefes: 

 Disponibilidade – será estabelecido um período de 1 turno de trabalho 

para o atendimento geral, com agenda livre; 

 Domínio do exercício da função; 

 Estimulação do senso crítico; 

 Interesse pelas reivindicações recebidas; 

 Atuação firme. 
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PÓS-GRADUAÇÃO 

 

 Entendemos que os cursos de pós-graduação devam ser aqueles relacionados 

ao stricto sensu, deixando para a Pró-Reitoria de Extensão o gerenciamento dos 

cursos de especialização. 

Os atuais cursos de Pós-graduação são: 

 Engenharia Elétrica, com mestrado e doutorado - nota 5 pela CAPES (Grupo 

Engenharia IV); 

 Engenharia Mecânica, com mestrado e doutorado - nota 4 pela CAPES 

(Grupo Engenharia III); 

 Engenharia de Produção, com mestrado e doutorado - nota 4 pela CAPES 

(Grupo Engenharia III); 

 Engenharia da Energia, com mestrado - nota 3 pela CAPES (Grupo 

Engenharia III); 

 Materiais para a Engenharia, com mestrado e doutorado - nota 4 pela CAPES 

(Grupo Engenharia II). Abrigado pelo Instituto de Ciências Exatas (ICE); 

 Física e Matemática Aplicada, com mestrado - nota 3 pela CAPES (Grupo 

Ciências Exatas); 

 Meio Ambiente e Recursos Hídricos, com mestrado – nota 3 pela CAPES 

(Grupo Multidisciplinar III); 

 Ciência e Tecnologia da Computação, com mestrado - nota 3 pela CAPES 

(Grupo Ciência da Computação); 

 Ensino de Ciências, com mestrado profissional – nota 3 pela CAPES (Grupo 

Ensino); 

 Engenharia de Materiais, com mestrado profissional – nota 3 pela CAPES 

(Grupo Engenharia III); 

 Desenvolvimento, Tecnologia e Sociedade, com mestrado – nota 3 pela 

CAPES (Grupo Interdisciplinar). 

 

 Percebe-se que há a necessidade da melhoria dessas notas e que o histórico 

desses indicadores mostra que não houve mudança significativa nos últimos 15 anos. 

Além disso, constata-se que a grande maioria dos alunos e professores não conhecem 

os projetos pedagógicos dos cursos. Acreditamos que essa melhoria possa se dar com 

as seguintes ações: 
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 Incrementar as iniciativas de interação graduação/pós-graduação. A grande 

maioria dos docentes admite que a pós-graduação traz grandes benefícios à 

graduação; o que vem corroborar a necessidade de afirmação do trinômio 

ensino-pesquisa-extensão; 

 Incrementar as iniciativas de interação com o setor empresarial; 

 Incentivar professores, pesquisadores e alunos para o aumento necessário 

de produção científica relevante. Há uma nítida percepção, por parte dos 

docentes, de que a produção científica da instituição não é satisfatória para 

elevar os indicadores dos programas de pós-graduação; 

 Ampliar o número de vagas oferecidas. 

 

 

REGULAMENTAÇÃO 

 

 A atual regulamentação (Regimento, Estatuto, Normas) da UNIFEI necessita de 

urgente reformulação em decorrência da necessidade de efetivação de uma 

universidade e também por não contemplar as expansões posteriores a 1998. 

 O CONSUNI será convocado de maneira permanente, no início da nova gestão, 

com um prazo preestabelecido, para a reformulação geral de nossos marcos 

regulatórios e normativos. 

 

 

RESPONSABILIDADE SOCIAL  

 

Algumas constatações acerca da responsabilidade social da UNIFEI: 

 Apesar de serem poucos, pequena parcela da comunidade interna tem 

conhecimento dos projetos desenvolvidos com a comunidade externa; 

 Os alunos e os técnicos administrativos são pouco incentivados a participar 

de projetos e ações juntos à comunidade externa. Essa participação fica, na 

maioria dos casos, restrita ao incentivo dos professores que procuram atuar 

de maneira mais contundente com o meio externo e esses professores são 

poucos; 

 

O que propomos como atuação para os próximos 4 anos: 
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 Atuação mais incisiva por parte da Reitoria e das Pró-Reitorias na 

identificação das possibilidades de participação em projetos com a 

comunidade; 

 Possibilidade de inserção de projetos dessa natureza em várias disciplinas 

da graduação e pós-graduação, por meio de estudos de casos, de situações 

que aprimorem a interface UNIFEI-comunidade externa; 

 

 

REUNI 

 

A UNIFEI ampliou, com o Programa REUNI, o número de cursos, tanto de 

graduação quanto de pós-graduação, de modo que seu maior esforço no momento é a 

consolidação e o aprimoramento desses novos cursos.  

Esse programa patrocinado pelo governo federal, basicamente voltado para a 

expansão dos cursos de graduação, revelou-se por um lado bom – a iniciativa do MEC 

de ampliação de acesso ao ensino superior e boa receptividade por parte das IFES – 

como também um lado negativo – principalmente a capacidade de muitas instituições 

de realizar contratações de professores e adequação de suas infraestruturas físicas no 

intervalo de tempo proposto (não que tenha sido curto!).  

Na UNIFEI, os itens que sofreram atrasos consideráveis foram os referentes a 

infraestrutura e edificações; aqueles referentes a equipamentos foram completamente 

realizados e o item de contratações de professores e servidores técnico-administrativos 

teve atraso referente ao ano de 2011 (é o PL que foi aprovado e esperando a 

distribuição de vagas). 

Salientamos que para as situações atual e futura de necessidades de 

atendimento aos cursos implantados, não vemos como problemas o número de 

professores e de servidores técnico-administrativos. Com o quadro atual e com as 

novas contratações resultantes do acerto do REUNI e o número de professores 

equivalentes, não haverá necessidade de ampliação do quadro. 

Contudo, a situação de nossas instalações físicas exigirá esforço humano e 

orçamentário razoável para a consolidação do que expandimos e a manutenção do que 

já tínhamos há quase 100 anos. 

A implantação de novos cursos dependerá da completa consistência humana e 

orçamentária para sua proposição. Entretanto, como exemplo, não podemos deixar de 

criar um curso de bacharelado em Ciências Biológicas se tivermos em funcionamento 
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um curso de Licenciatura em Ciências Biológicas e será necessário um número 

adequado de professores concursados a fim de suprir as demandas dos 2 cursos. 

 

 

SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

 

Somos uma autarquia federal e isso, por si só, deveria ser uma premissa para 

que nossa sustentabilidade financeira se dê essencialmente com recursos oriundos da 

dotação orçamentária estabelecida para as IFES. Esses recursos orçamentários 

deveriam ser suficientes para suprir as necessidades de ensino-pesquisa-extensão da 

universidade. 

Contudo, na impossibilidade de tal conjugação, haverá a premência de busca de 

recursos extraorçamentários por meio de fundos setoriais, emendas parlamentares, 

convênios, contratos etc.  


