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UM NOVO MODELO DE GESTÃO PARA A UNIFEI 

 

 

Neste momento, quando coloco meu nome como candidato a Reitor da Universidade 

Federal de Itajubá (UNIFEI), apresento os principais pontos da minha plataforma. 

Antes de iniciar a discussão dos diversos aspectos da administração universitária, é 

importante estabelecer a base filosófica que deverá nortear a estruturação da UNIFEI, pois somos 

uma marca centenária construída ao longo dos anos e com reputação respeitada pelos seus 

resultados. Vale salientar que todas as iniciativas de gestão presentes nesse plano deverão, quando 

necessário, passar pelo crivo dos conselhos pertinentes. 

A filosofia do modelo que se propõe difere do atual modelo de gestão na medida em que 

se norteia como não centralizador e racionalizador na utilização dos fundamentos de gestão. Vale 

acrescentar que a gestão da universidade não é um negócio em si mesmo, mas que dela dependem 

as condições para que a nossa universidade possa permitir que cada um contribua com o seu 

melhor para o bom desempenho da nossa instituição. Tal contribuição deverá contar com a reitoria 

para auxiliar na melhoria do desempenho da instituição como um todo por meio de iniciativas 

agregadoras de valor. Tais inciativas deverão permitir aos nossos pesquisadores condições 

adequadas para que possam alcançar suas descobertas científicas; aos engenheiros por nós 

formados, transformar conhecimentos em tecnologia; aos empresários capacitados e associados às 

iniciativas empreendedoras da universidade, viabilizar comercialmente tais aplicações; até os 

administradores também por nós capacitados para que possam consolidar os negócios que serão 

gerados pelas competências da universidade. Todas essas iniciativas e resultados viabilizados se 

complementam para que a universidade possa, adequadamente, fazer o seu papel em ensino, 

pesquisa e extensão e contribuir positivamente para a sociedade e a economia do país.  

Tais questões se inserem no fato de que, com o programa de expansão das universidades 

federais, o REUNI, nunca tivemos tantos recursos à disposição e, na minha percepção, de que 

poderíamos ter feito mais e melhor. Afinal, vale considerar que no ranking das Top Universities, 

editado pela QS, grupo britânico responsável por uma das principais classificações universitária do 

mundo a UNIFEI encontra-se classificada na 140ª posição, logo atrás da Universidade Federal do 

Triângulo Mineiro (UFTM) e da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL) e bem atrás da nossa 

vizinha Universidade Federal de Lavras (UFLA), classificada na 85ª posição. Há portanto campo 

para refletirmos os caminhos que temos tomado e os que deverão ser trilhados para que possamos 

ser, não necessáriamente a maior, mas a melhor em nossos campos de atuação. Vale adiantar antes 

de iniciar a apresentação deste plano que o que se propõe como um modelo para a nova reitoria 

certamente se contrapõe ao que tem sido praticado ao longo desses quase oito anos. A expectativa é 

de que uma visão diferente da atual contribuirá para que tenhamos um desempenho institucional 

melhor do que temos tido até então. A síntese da presente proposta é a aplicação dos princípios de 

regulamentação, descentralização e transparência exercidos de forma impessoal. 
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1. Regulamentação 

A universidade, por meio de seus conselhos e comissões, deve definir as regras 

necessárias ao funcionamento da instituição. Obviamente, as regras devem ser justas e sensatas o 

que implica em razoabilidade e facilidade de implementação. Tal definição, como bem salienta o 

Regimento Geral, deve ser feita de maneira que as regras uma vez definidas sejam obedecidas por 

todos os extratos da universidade, a começar pela própria reitoria, a quem cabe dar o exemplo e 

zelar pelo cumprimento das mesmas.  

Administrar sem regras ou, pelo menos, em número insuficiente e nem sempre claras 

implica obter resultados pobres em comparação ao que poderia ser feito caso fossem considerados 

os princípios da boa gestão, disponíveis em publicações variadas e que representam o 

conhecimento consolidado de experiências e reflexões ao longo de muitos anos da prática gerencial. 

Com a transformação da então EFEI em uma universidade há quase uma década foi 

preciso que muitas funções fossem criadas e regulamentadas. Por incrível que possa parecer, até 

hoje, vários setores da UNIFEI ainda não foram adequadamente regulamentados. Alguns poucos 

institutos como o Instituto de Engenharia de Produção e Gestão e o Instituto de Engenharia 

Mecânica já têm seus regulamentos atualizados para o formato de universidade. No entanto, 

passados praticamente dois mandatos vários outros institutos e pró-reitorias ainda não os 

possuem. Absurdamente, a meu ver, o campus de Itabira, criado há praticamente 5 anos com 

investimentos da companhia Vale, da Prefeitura de Itabira e do MEC, ainda não possui nenhuma 

formatação organizacional que seja digna do nome, seja estrutural ou funcional. Outro exemplo 

curioso e que tem passado despercebido é o fato de que em várias passagens do Regimento Geral da 

UNIFEI é citado um Regimento da Reitoria que deveria existir, mas que de fato não existe.  

As implicações são tremendas. Como conviver no ambiente profissional sem o 

conhecimento pleno de como ele funciona ou deveria funcionar? A quem se dirigir? Como delegar? 

Qual o grau de responsabilidade dos indivíduos e setores? Mais ainda, qual o alcance da autoridade 

de cada um dos atores do sistema organizacional? Um exemplo puntual, mas que ilustra essa 

questão refere-se ao fato de que não existem regras acerca das modalidades de transferência de 

docentes, discentes e STAs entre os campi. E porque não existem regras definidas, discutidas com 

as classes envolvidas, cada caso é um caso. As regras a serem construidas e discutidas permitirão 

que as decisões, seja do gestor ou de conselho superior, possuirão um referencial para anális e 

deliberação que hoje nos falta.    

Uma vez iniciado o novo mandato deverá ser feito um esforço concentrado por parte dos 

Conselhos Superiores e comissões que se façam necessárias para regulamentação do campus de 

Itabira, da reitoria, das pró-reitorias e das unidades acadêmicas que não possuam regulamentos, 

assim como qualquer outro setor da instituição que ainda não esteja regulamentado.  

 

2. Descentralização 

Os maiores bens de uma universidade são: 1) seus recursos humanos; 2) e o 

conhecimento que é gerado, transmitido (ensinado e/ou publicado) e aplicado (transformado e 
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disponibilizado à sociedade). Tal conhecimento se encontra em todos os extratos da instituição e 

que marca a sua excelência institucional. A gestão universitária deve buscar o fortalecimento desse 

bem, propiciando condições para que este conhecimento efetivamente leve ao desenvolvimento 

científico e a sua transformação em benefício social. 

O conhecimento é uma construção eminentemente coletiva, o que requer a real 

participação de todos os membros da comunidade universitária (docentes, discentes e servidores 

técnico-administrativos). Este comprometimento só se estabelece quando os projetos e ações 

institucionais nascem das bases, num processo de “baixo para cima”, pois é nas bases que se 

encontram os conhecimentos que propiciam a competência institucional. No entanto, cabe à direção 

da universidade (reitoria e pró-reitorias) orientar e definir os meios que permitam que as bases 

executivas (institutos, coordenações de cursos e gepes) da universidade cumpram seu papel.  

 A estrutura organizacional da universidade precisa ser descentralizada, pois é nas 

unidades acadêmicas que “as coisas” acontecem e assim, é delas que devem nascer os pleitos e as 

iniciativas que serão agregadas às políticas institucionais. Essa visão tem respaldo no conceito de 

Empowerment, que é dar autoridade e responsabilidade para que os vários extratos da instituição 

possam melhor contribuir para com ela. Assim, quem melhor conhece as características de um 

curso de física ou de engenharia mecânica são aqueles que ensinam e pesquisam em cada um 

desses cursos, utilizando recursos humanos e materiais que se encontram nas unidades 

acadêmicas. Permitir que tais especificidades estejam operacionalmente afetas às pró-reitorias 

pode significar uma padronização dos cursos que certamente trará prejuizos às atividades fins da 

universidade. Cabe à reitoria e aos seus órgãos a tarefa de internalizar as tendências e políticas, 

disponibilizar recursos e estabelecer resultados compartilhados para que estes elementos estejam 

presentes nas iniciativas que nascem das bases, como ocorrem nas universidades de referência. 

Se a tradição tecnológica da instituição merece e precisa ser respeitada, não é menos 

verdade que a universalidade do conhecimento é algo inerente à atuação da universidade e, 

portanto, ela deve estar aberta às novas áreas de conhecimento, respeitando as suas características 

específicas e reconhecendo os seus valores. 

Questão de foco. Um dos grandes problemas que temos enfrentado refere-se à mistura 

entre estratégico, tático e operacional. Isso leva as idéias (boas na maioria das vezes) a serem de 

operacionalização lenta e confusa. Por mais brilhante e motivado que seja o reitor, ele não precisa e 

não deve estar envolvido executivamente em todas as decisões e ações da universidade. É para isso 

que ele tem assessores e auxiliares em diferentes níveis da hierarquia, os quais precisam estar 

devidamente capacitados e motivados para atender as demandas de cada cargo e função. Fazer 

valer os princípios da Impessoalidade e o da Autoridade e Responsabilidade é crucial para a tarefa 

de bem gerir nossa instituição. Como linha mestra o estratégico é foco da reitoria, o tático das pró-

reitorias e o operacional dos institutos, todos alinhados. 

 

3. Transparência 
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A Transparência é a clareza de que a administração não oculta informações acerca da 

maneira como conduz a instituição. Nesse sentido, relaciona-se às informações que deverão ser 

providenciadas e disponibilizadas, seja em termos das atas e editais ou outras quaisquer que 

mostrem aos colaboradores da universidade e à sociedade sobre o que se decide e porque se decide 

de uma dada maneira, sobre quais são os desafios e as dificuldades e quais os resultados alcançados 

ou que se espera alcançar.  

Um exemplo de ação no sentido de garantir maior transparência é instituir a regra de que 

todas as reuniões dos conselhos superiores passarão a ser gravadas. 

Diga-se de passagem que as instituições públicas são obrigadas a obedecer a lei de acesso 

à informação em um prazo de até 20 dias para atendimento, extensível a, no máximo, dez dias. 

Praticar o princípio da Transparência permite que se evite uma série de mal entendidos que só 

provocam problemas desnecessários. 

 

4. Impessoalidade 

No trato da coisa publica é preciso que o gestor sublime o personalismo em prol do 

sistema que gerencia, sob pena de trazer prejuízos desnecessários. Não é fácil, mas é necessário. 

Mas o que é o personalismo? Segundo o Dicionário Aurélio, personalismo é a “conduta de 

quem refere tudo a si próprio.” 

As instituições mais sólidas são aquelas que estão protegidas desse personalismo. 

Independente de quem seja o gestor de plantão a instituição vai funcionar porque é sólida, visto que 

é organizada por regras sensatas que são seguidas por todos. Caso contrário, todos que fazem parte 

da instituição estarão refens do humor daquele ou daqueles que comandam o sistema... De fato, o 

personalismo chega a ser tão pernicioso que a própria Constituição Federal trata especificamente 

dessa questão em seu artigo 37 ao considerar a Administração Pública por meio dos princípios de 

impessoalidade, legalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Hoje vamos tratar da 

Impessoalidade. 

A Impessoalidade quer dizer o não personalismo. Quer dizer que o individuo não pode se 

confundir com a instituição; que ele é parte da instituição, mas não é ela; que ele segue as regras da 

instituição e não as suas próprias. 

A impessoalidade vai contra o personalismo na medida em que acautela o gestor público 

em questões tais como o fato de que críticas à sua administração não podem ser entendidas como 

críticas a si próprio. Vejo não só nesse, mas nos demais princípios da administração pública a 

essência da ideia de que as instituições são mais importantes que o indivíduo. Tais considerações 

valem para todos os gestores públicos, do presidente da república ao prefeito da mais humilde 

cidade e, em nosso caso, para o reitor, vice-reitor e demais cargos da reitoria, sejam assessores, pró-

reitores e também dos diretores, enfim todos aqueles que dirigem a instituição em seus vários 

níveis. Vamos tomar o reitor como exemplo desse arrazoado. 

O reitor deve procurar exercitar, ao máximo, a impessoalidade. A reitoria é uma 

instituição, cujo mandatário, o reitor, foi eleito para administrar a instituição segundo as regras 
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vigentes. Ou seja, o reitor como um ente público exercita um poder cuja origem e respaldo está na 

coletividade da instituição que o elegeu. Ele é, portanto, responsável por suas ações, as quais, 

obviamente, têm repercussões futuras. É absolutamente fundamental que não se confunda o 

público com o privado e nem que se confunda a figura jurídica do reitor com a sua pessoa. 

O texto acerca da administração pública, presente na Constituição Federal, orienta os 

dirigentes públicos para que não permitam que a falta de impessoalidade prejudique ou constranja 

suas instituições, assim como para que não intimidem ou constranjam aqueles a eles subordinados. 

Sublimar o personalismo é fortalecer a instituição.  

 

5. Racionalização 

Racionalização significa bem usar os recursos disponíveis sejam eles humanos ou 

materiais. Em uma época em que o Brasil era eminentemente agrário havia sentido na frase do 

presidente Washington Luiz “governar é abrir estradas”. O simbolismo aqui é evidente. Abrir 

estradas significa propiciar condições para escoamento da produção, à circulação interna de bens 

para facilitar a interação entre as pessoas, as cidades e o campo. No caso da universidade, cabe à 

reitoria “abrir estradas”, propiciando facilidades para a geração e circulação do conhecimento 

produzido e à interação entre as pessoas de tal forma a facilitar a formação de profissionais e 

grupos atuantes.  

É firme intenção que a nova reitoria envide esforços em construir e aprimorar a infra-

estrutura existente de salas de aulas e de laboratórios, assim como de tecnologia de informação, 

para que essas iniciativas sirvam de “estradas” para permitir a criação e a disponibilização do 

conhecimento via ensino, pesquisa e extensão tanto dentro quanto fora da universidade. 

 

6. Respeito à hierarquia 

A hierarquia é definida no organograma institucional, assim como a natureza e as funções 

de cada órgão da instituição. O fato do Conselho Universitário (CONSUNI) estar no topo da 

organização estabelece que este está hierarquicamente acima da reitoria, embora tenha o Reitor em 

sua presidência. Doravante todas as questões estratégicas afetas ao CONSUNI, conforme 

estabelecido nos estatutos e regimento geral serão estritamente seguidas pela reitoria. Da mesma 

forma, sob hipótese alguma a reitoria tentará se imiscuir nas atividades do Conselho de Curadores 

(COC), seja na eleição, seja na condução de seus trabalhos, visto que deliberadamente este é o único 

conselho superior que não tem a reitoria em sua presidência, pois que o COC precisa de total 

isenção para bem executar suas atividades de coletar e analisar informações acerca do exercício do 

comando da instituição. De fato, a reitoria será aquela que dará o exemplo na obediência à 

hierarquia e às regras da instituição. 

 

7. Ensino 

Não se deve renegar a importância do ensino. Parte da tradição e reputação da nossa 

instituição reside em ensino de qualidade, visto que o contrário compromete turmas inteiras de 
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alunos, prejudicando, irreversivelmente, a atuação futura dos mesmos. Ensino de qualidade 

depende da instituição dar importância a essa característica fundamental da atividade docente. 

Essa importância é demonstrada em apoio pedagógico aos docentes e acompanhamento do 

desempenho dos mesmos seja ministrando aulas ou na avaliação do conhecimento repassado e/ou 

construído.  

Salienta-se ainda a relevância das condições básicas para o ensino como os recursos 

materiais que devem ser dispensados aos docentes para que possam bem ministrar as aulas (salas 

de aulas em condições de uso tanto no aspecto da estrutura predial, da disponibilização da 

programação de uso das mesmas; equipamentos como projetores adequadamente mantidos, 

apagadores, canetas, etc.) sejam elas expositivas, participativas ou colaborativas mediante outras 

modalidades de ensino (trabalhos em grupos, casos, etc.). Atualmente observam-se inúmeras 

reclamações dos docentes com relação aos recursos que a instituição disponibiliza ou deveria 

disponibilizar.  

Cabe a administração da universidade fazer um criterioso diagnóstico da situação dos 

conteúdos que são ministrados para que possamos garantir que a UNIFEI continuara sendo uma 

instituição que valoriza o ensino. Nesse quesito, a diversificação dos modelos pedagógicos como o 

PBL (Project Based Learning) será valorizada, bem como o apoio possibilitado por tecnologias de 

ensino a distância (e-learning).  

Vale destacar a importância de laboratórios didáticos, essenciais a formação de nossos 

alunos, assim como inserir a necessidade de sintonia com as necessidades do mercado por meio dos 

vários projetos dos grupos para as atividades de ensino, como o já citado PBL. Um exemplo 

bastante bem sucedido na UNIFEI são os projetos especiais como o Mini-baja, o eco-veículo e tantos 

outros que podem ser entendidos como ferramentas de ensino não só para os participantes desses 

projetos, mas também para todos os demais que tomariam ciência dos desafios enfrentados. Aliás, 

faz-se urgente um seminário anual ou no máximo bi-anual específico para os projetos especiais, 

contando com a presença de outras universidades que reportariam suas experiências. 

Quando se pensa em ensino é importante considerar outras experiências, notadamente 

aquelas de universidades de classe mundial onde existe uma forte interação entre a graduação e a 

pós-graduação. Essa interação é incentivada pela Capes com relação aos bolsistas no estágio de 

docência e pode ocorrer de várias maneiras. Além da monitoria que auxilia o professor nas suas 

atividades, os alunos da pós-graduação podem ser utilizados para aplicação e correção de 

exercícios semanais para fixação dos ensinamentos ministrados na aula teórica. Isto incentiva o 

aluno da graduação a ter atividade toda semana e já interagir com os grupos de pesquisa. Tal 

postura contribui para que o docente possa, além das aulas sob sua responsabilidade, ter mais 

tempo para se dedicar às atividades de pesquisa. 

Vale constatar que os nossos cursos têm estado como dos melhores do país. No entanto, 

tal desempenho não deve nos permitir perder o foco quanto aos esforços de aprimoramento 

contínuo do ensino o que passa por garantir que as unidades acadêmicas tenham maior influência e 

ação sobre os conteúdos.  
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8. Pesquisa  

A pesquisa tem natureza interdisciplinar em seu objetivo de gerar conhecimentos e 

inovação tecnológica. A relevância da pesquisa também se dá pela sua capacidade integradora e 

agregadora, visto que inúmeras iniciativas da universidade nos campos do ensino e extensão têm 

relação e são fortalecidas por ela.  

A posição da UNIFEI no cenário científico depende da pesquisa de qualidade, a qual 

depende da formação de pesquisadores, não mais evidenciada pelo título de doutorado. Não basta 

ter a formação é necessário ser pesquisador, condição presente na formação de todos os doutores. 

Para tanto, essa posição exige permanente esforço no sentido de manter, renovar e avançar as 

pesquisas, com recursos humanos e materiais (espaços físicos e equipamentos) adequados. Bastam 

alguns poucos anos de improdutividade científica para comprometer irreversivelmente a carreira 

de um pesquisador. Dessa forma, é fundamental que as condições apropriadas de trabalho sejam 

prontamente disponibilizadas aos pesquisadores que não podem esperar anos para que as 

condições ideais estejam em condições de uso. Nesse quesito a rapidez, praticidade, funcionalidade, 

instalações elétricas aterradas, re-dimensionamento do suprimento de energia elétrica, hidráulicas 

de confiança, é muito mais importante do que a imponência e a grandiosidade das obras. Embora a 

qualidade arquitetônica seja relevante, mas sempre dentro de um escopo de priorização.  

Salienta-se que nunca tivemos tantos recursos disponíveis para a pesquisa, mas é preciso 

que haja cuidados para bem gerenciar e disponibilizar tais recursos aos pesquisadores na qualidade 

e no prazo adequados, de maneira planejada sem improvisos. 

Um ponto critico é a renovação dos atuais pesquisadores via formação de novos 

pesquisadores. Ênfase deverá ser dada aos Grupos de Pesquisa (formação, e ampliação), assim 

como aos bolsistas de produtividade e todos aqueles que buscam realizar suas pesquisas por meio 

da aprovação de projetos em órgãos de fomento.  

Para tanto, será necessário ouvir em cada Instituto e em cada Grupo de Ensino, Pesquisa e 

Extensão (GEPE) as condições necessárias para melhorar de maneira sustentável a produtividade 

em pesquisa. Isto porque as necessidades são diferentes: para os matemáticos talvez seja 

necessário apenas salas, livros, algum computador com acesso ao portal periódicos da CAPES e 

alunos de iniciação científica e de pós-graduação. Já os físicos teóricos que trabalham com 

simulação computacional, precisam de computador com softwares específicos, clusters com 

administração adequada, rede computacional rápida e confiável. Astrofísicos, engenheiros, 

químicos, qualquer formação com suas especificidades carecendo de recursos que diferirão. Em 

essência: ninguém melhor que o próprio docente em seu genuino interesse em atuar efetivamente 

como pesquisador, para dizer o que precisa para ser mais produtivo. Obviamente, haverá uma 

enorme demanda reprimida que necessitará da futura Reitoria para fazer o máximo possível para 

contribuir nesse esforço, que é coletivo. Como decorrência, conhecimentos serão gerados pela 

pesquisa de qualidade, o que permitirá a publicação, tão relevante no modelo atual das agências de 

fomento. Todavia, a transformação dessas pesquisas em real benefício à sociedade se traduz em 
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inovação por meio de patentes e direitos autorais. Daí porque o estímulo à inovação será parte 

integrante dos esforços de pesquisa da universidade. Como se verá adiante, essa plataforma advoga 

a criação de uma Pró-reitoria de Pesquisa e Inovação para viabilizar os esforços da instituição nesse 

sentido. 

Como uma ação muito específica da nova filosofia que se propõe para a nossa instituição 

vamos considerar a possibilidade de que um especialista ou mesmo uma delegação de 

pesquisadores da UNIFEI possa visitar centros de pesquisa no Brasil e no exterior. Nesse contexto, a 

Assessoria de Cooperação Institucional (ACI) será apenas assessoria. Por sua vez, os executores 

serão a reitoria e todos os colaboradores da universidade em suas várias especialidades, que são, 

em essencia, os embaixadores da universidade. É intuito desse novo modelo de gestão que os 

especialistas estarão na linha de frente dos contatos com institutos e centros de pesquisa.  

Obviamente, a universidade tem que assumir claramente o papel de fornecer a 

contrapartida exigida pelas agências de fomento, o que em nosso caso 

não tem sido feito muitas vezes.  Isso é essencial do ponto de vista de 

laboratórios e também de intercâmbio, pois precisamos de estrutura 

adequada para receber professores visitantes, palestrantes, pos-doc 

etc. Atualmente, em certos setores da instituição como o Instituto de Ciências Exatas, recém- 

dividido em dois novos institutos, o de Física e Química e o de Matemática e Computação, tem-se 

dificuldades com relação às instalações existentes até para receber os alunos de pós-graduação. 

Mais uma vez, é preciso que a nova gestão envide esforços para conseguir recursos e, o mais 

importante, não os desperdice, no que se refere a construir a infraestrutura necessária. 

Através de um nova pro-reitoria criada especificamente para atender as necessidades de 

pesquisa pretende-se prover as políticas e os meios para que os pesquisadores possam ter a 

autonomia necessária para desenvolver seus projetos, assim como as condições de suporte e de   

infra-estrutura respeitando-se as peculiaridades de cada área.  

 

9. Extensão  

As atividades de extensão representam o elo final da universidade com a comunidade, 

importante na medida em que leva o conhecimento para efetivamente produzir o desenvolvimento 

econômico e social do país. 

Deve-se considerar que a extensão possui três dimensões igualmente importantes, a 

empresarial, a social e a cultural, mas que pelas suas diferenças evidentes, precisam ter 

tratamentos diferenciados pela nova reitoria. 

9.1. Dimensão Empresarial: 

A atuação dos docentes, alunos e técnicos da universidade em atividades junto a 

empresas é algo que acontece há bastante tempo na UNIFEI, decorrência da vocação 

histórica da instituição. 

Além de consultorias e cursos específicos voltados ao setor empresarial, essa 

dimensão da extensão deve também focar as iniciativas que produzam impactos na cultura 
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empresarial da região e do país. Um exemplo prático é o uso de determinados laboratórios 

pela inciativa privada segundo remuneração específica para a universidade via fundação, 

além dos benefícios de aprendizado e treinamento envolvendo docentes, funcionários e 

alunos. Dessa forma, questões afetas ao Parque Tecnológico, Empreendedorismo, Inovação 

Tecnológica, Transferência de Tecnologia e outras fazem parte da pauta permanente da 

extensão universitária. 

Algumas ações merecem especial atenção nesta área: 

 Regulamentação das atividades de consultoria e de cursos voltados para empresas, 

de maneira sensata e objetiva, para a definitiva e correta inserção dessas 

atividades no conjunto das atividades institucionais; 

 Definição clara da atuação das fundações de apoio; 

 Estruturação de programas específicos voltados para o empreendedorismo, 

inovação tecnológica e transferência de tecnologia; 

 As ações da universidade no âmbito do Parque Tecnológico devem ser prioritárias 

na atuação deste setor. 

9.2. Dimensão Cultural: 

A boa formação cultural é importante na vida de profissionais de alto nível e 

fundamental na atuação de líderes. Essa formação cultural não se obtém de simples 

programas ou conjunto de atividades culturais, mas a atmosfera propícia é algo que deve 

ser buscada de forma incessante. 

Vale destacar que é firme intenção de se utilizar as fundações de apoio, notadamente a 

Fundação Theodomiro Santiago (FTS) como o braço cultural da UNIFEI. Dessa maneira 

viabilizando com a devida flexibilidade de uma fundação de apoio as iniciativas culturais e, 

em contrapartida, remunerando a FTS e garantindo sua sobrevivência, visto que ela é 

importante para a história, a universidade e a cidade de Itajubá. 

Dessa forma, além de eventos localizados, o apoio permanente a atividades de incentivo à 

cultura merece especial atenção por parte da universidade. 

 Estruturação de ambientes nos campi para atividades culturais; 

 Apoio a cursos abordando as diversas formas de manifestações culturais (tanto 

cursos de curta duração como inclusive de graduação); 

 Incentivo à formação de grupos envolvendo docentes, discentes e técnicos, para 

iniciativas culturais; 

 Apoio a eventos tradicionais, como o Natal no Campus, e a novas iniciativas que 

venham a ser propostos pelas bases. 

 Diagnóstico cultural nas regiões que circundam ambos os campi com vistas a 

trazer tais expressões culturais para dentro dos campi, apoiá-las e compartilhá-las 

com as comunidades nas imediações dos campi. 

9.3. Dimensão Social: 
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Seguramente, a dimensão social engloba não somente as ações de cunho 

assistencialista, mas, acima de tudo, as iniciativas que utilizam as competências existentes 

na universidade em prol da transformação social da comunidade (tanto a interna quanto a 

externa), elevando o patamar de desenvolvimento social das comunidades que sediam os 

campi. 

Incluem-se aqui tanto as participações em campanhas em defesa dos necessitados 

e do meio ambiente, mas, sobretudo, as iniciativas transformadoras como os cursos 

gerenciados pelos estudantes e voltados aos alunos carentes da região e outras iniciativas 

do gênero.  

Segundo o Físico Marcelo Gleiser (Folha de São Paulo, 01/07/2012) há que se 

considerar a atuação de estudantes de graduação e pós-graduação em visitar escolas 

públicas e privadas de 1º e 2º grau para que seus estudantes possam desmistificar a 

carreira científica ao se relacionar com nossos graduando e pós-graduandos. Também vale, 

nesse sentido, continuar apoiando, inclusive com recursos das nossas fundações, para que 

palestras, feiras de tecnologia e observações astronômicas em parceria com o Laboratório 

nacional de Astrofísica possam ser levadas às nossas comunidades. 

Há pouco tomei conhecimento de softwares de Realidade Virtual e Aumentada 

sendo produzidos e disponibilizados graciosamente à sociedade. Tal iniciativa representa 

verdadeira inovação social e que deve merecer todo o apoio da reitoria para que possa 

efetivamente contribuir com conhecimento livre à humanidade. 

Algumas ações que merecem ser realçadas: 

 Reforçar a cultura pela atividade voluntária, envolvendo os três setores da 

comunidade interna da universidade, incentivando a participação em campanhas 

em prol da comunidade local, regional e nacional; 

 Apoio à participação dos docentes e discentes dos cursos de licenciatura em 

projetos junto aos poderes municipais e estaduais que levem a efetivas melhorias 

no ensino fundamental e médio da região; 

 Atividades, em parceria com a prefeitura e as associações civis organizadas, que 

levem ao fortalecimento da responsabilidade ambiental; 

 Estruturação de Colégio de Aplicação (se ainda houver tempo, devido ao avanço 

dos IFETs) com envolvimento dos docentes e discentes dos diversos cursos de 

licenciatura e os de formação tecnológica. 

 

10. Fundações 

Um dos assuntos mais relevantes à universidade são as fundações de apoio. As fundações 

são entidades privadas que intermediam legalmente o público e o privado. As fundações de apoio 

viabilizam os serviços que a universidade presta à sociedade, empresas e organizações variadas e, 

em contrapartida, garantem remuneração para ser utilizada em proveito da própria universidade. 
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Nesse processo todos os prestadores de serviços são remunerados conforme regras internas 

definidas pela universidade junto às suas fundações segundo instrumental legal apropriado. 

Para que as fundações possam efetivamente apoiar a universidade é preciso que dois 

aspectos sejam atendidos: um excelente relacionamento entre a universidade e a fundação; assim 

como a existência de regras sensatas exercidas de maneira transparente. Tais regras estão em 

franco progresso de desenvolvimento e aprimoramento embora ainda haja muita confusão, com 

muitas instituições e fundações agindo de maneira diferenciada, embora já existam experiências 

bem-sucedidas e que merecem ser conhecidas e emuladas. Internamente é fundamental que a 

universidade e suas fundações desenvolvam um conjunto de regras sensatas que permitam às 

nossas fundações desempenharem seus papéis em prol da nossa instituição. 

De parte a parte sempre ocorreram dificuldades acerca das reais contribuições das 

fundações à universidade e, em sentido contrário, dificuldades trazidas pela universidade quanto à 

necessidade de controlá-las. O racional é que se deve deixar que as fundações exercitem suas 

comprovadas competências, pois são elas que têm o conhecimento, a experiência e o pessoal 

necessário.  

Em síntese, o que se deve fazer é buscar garantir à universidade a necessária 

transparência acerca das atividades desenvolvidas pelas fundações. Qualquer coisa além disso é 

simplesmente má gestão. 

Por outro lado, tem havido vários benefícios concretos possibilitados pelas fundações à 

universidade. Considerem como exemplo os projetos especiais tão importantes ao desenvolvimento 

científico dos nossos alunos, além do bom nome de nossa instituição. Pois bem, devido à dificuldade 

da universidade em apoiar diretamente tais iniciativas e visto que nem sempre os recursos das 

instituições de fomento têm sido disponíveis na quantidade e no tempo devido, os projetos 

especiais só têm sido possíveis graças ao apoio inequívoco das fundações que, aliás, devem 

legalmente ser dirigidas de forma absolutamente independente da direção da universidade, é bom 

que se saliente! 

A propósito, é preciso que o campus de Itabira também tenha sua fundação de apoio. 

Nesse novo modelo de gestão que defendemos, bem diferente do atual, as fundações 

serão peças fundamentais para dar a devida flexibilidade à universidade. Por fim, fica a constatação 

de que outras instituições estão fazendo isso melhor do que nós. Para que tenhamos uma 

universidade mais bem cuidada e aparelhada é crucial que bem utilizemos nossas fundações. 

 

11. Representatividade 

A estrutura de poder sendo por demais centralizada carece de urgentes e drásticas 

medidas de redução o que significa aumentar e melhorar a representatividade em orgãos decisórios 

e deliberativos da instituição. Tais medidas deverão ser, obviamente, definidas em regulamentações 

específicas para cada órgão ou função afetadas. A título de exemplo sugere-se abaixo algumas 

medidas que serão propostas aos conselhos atuais para análise e deliberação: 
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 Deverá haver no CONSUNI, CEPEAd e COC um número de assentos específicos para Itabira 

(e também para novos campi que por ventura sejam criados). Essa questão é central e 

passará por discussões nos conselhos atuais que implicarão em mudanças na própria 

constituição dos mesmos. Temos hoje o campus de Itabira que representa cerca de um 

terço do total de colaboradores e alunos da universidade. É crucial, portanto, que a nova 

estrutura de representação dos conselhos máximos da universidade reflita de alguma 

maneira o fato de que somos hoje, como universidade, uma estrutura multi-campi. 

Obviamente, dado às dificuldades de ordem logística e de custo, será necessário encontrar 

soluções que facilitem a necessidade premente de integração que hoje temos. Um desses 

meios serão os recursos de tecnologia de informação capazes de viabilizar contatos mais 

frequentes, rápidos e efetivos do que temos atualmente. 

 A diretoria de Assistência estudantil deverá contar com uma comissão permanente 

composta por representantes das áreas afetas, ou seja, o próprio gestor da assistência 

estudantil, a Assistência Social, a Representação Estudantil e a administração da 

universidade. A Assistência Estudantil será retirada do âmbito da Pró-reitoria de 

Graduação (PRG) e repassada para a nova Pró-reitoria de Gestão de Pessoas. 

 A Assessoria de Cooperação Institucional (ACI) não mais executará os processos de 

mobilização estudantil. Eles serão processados no âmbito da PRG (ou da PRPG no caso da 

CSF para pós-graduandos e docentes) com o apoio de comissão que considerará 

representantes da própria ACI, da Representação Estudantil e da Assistência Social, bem 

como da coordenação dos cursos relacionados às mobilidades e da própria PRG e PRPG e 

do coordenador do programa de mobilidade em pauta. Vale destacar que há norma em 

estágio de desenvolvimento que trata desse tema a qual, deverá ser definida para reger tais 

mudanças.   

 

12. Comissão de Ética 

A comissão de ética é uma conquista dos servidores públicos instituida segundo o decreto 

n.º 1.171, de 22/06/1994 que aprovou o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do 

Poder Executivo Federal. Segundo esse decreto, a comissão de ética deve ser composta por pelo 

menos três servidores ou empregados titulares de cargo efetivo ou emprego permanente. 

Visto ser absolutamente relevante que haja total isenção da comissão de ética acerca do 

poder executivo da instituição o qual é, na universidade pública, representado pela reitoria, é 

proposta dessa plataforma de governo que os futuros membros da Comissão de Ética não sejam 

mais integralmente apontados pela reitoria, mediante portaria do DEP, como é o caso presente.  

Como sugestão a ser apresentada aos conselhos superiores para análise e deliberação a 

composição da comissão de ética seria: Um membro do quadro permanente apontado pela reitoria; 

um membro do quadro permanente apontado pelos  STAs, escolhido pelo sindicato mediante 

eleição; um representante do quadro permanente indicado pela associação de docentes 

(ADUNIFEI) mediante eleição; representante dos ex-alunos (AD-UNIFEI) em função da concepção 
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histórica e experiência e; representante dos discentes mediante eleição via Representação 

Estudantil (RE) quando ocorrer questões que envolvam alunos.  

Os membros da comissão de ética devem possuir ou receber capacitação e treinamento 

sobre as normas de ética e disciplina 

Tais sugestões, se aprovadas, deverão fazer parte do código de ética do servidor da UNIFEI 

a ser criado e que deverá ter como base o já mencionado decreto. Vale salientar que qualquer 

limitação legal, tais como o número de membros, será obviamente obedecida, com a ressalva de que 

a indicação do reitor ocorrerá a partir das eleições e indicações provenientes dos vários extratos da 

nossa instituição conforme explanado acima. O que vale neste texto é o espírito a ser perseguido de 

isenção da reitoria em áreas que ela não pode e não deve atuar, assim como na redução de seu 

campo de atuação. 

 

13. Esporte 

O esporte representa tremendo mecanismo de melhoria da qualidade de vida a todos os 

colaboradores, alunos e à comunidade no entorno dos campi da universidade. Assim, além de 

continuar mantendo e apoiando equipes para a competição de eventos esportivos, objetiva-se 

trazer o esporte para toda a comunidade UNIFEI. Nesse contexto, a presente plataforma salienta 

sua preocupação em alavancar iniciativas que tragam os estudantes à prática esportiva, essencial 

para o bem estar e qualidade de vida nestes tempos em que cada vez mais as pessoas ficam 

sedentárias, passando horas diante do computador e de importância capital para fornecer 

atividades sadias que livrem nossos jovens da droga e da violência. 

O Brasil está envolvido com a Copa e as Olimpíadas havendo, portanto, um cenário bastante 

promissor para conseguir recursos para as práticas esportivas. É vital que o novo reitor e sua 

equipe aproveitem esse momento propício para conseguir recursos nas várias pastas em Brasília, 

junto às emendas parlamentares dos políticos locais e com o apoio de empresas para a melhoria e 

ampliação do acervo predial e material existente, assim como na construção de novas edificações, 

quadras e de uma piscina semi-olímpica aquecida, coberta e com iluminação subaquática.  

Vale também destacar que deve-se considerar a possibilidade de criação de cursos em áreas 

afins aos esportes, de tal forma a dar sustentabilidae aos projetos de extensão da instituição nessa 

área , assim como para a capacitação e fixação de docentes e especialistas na área do esporte. 

 

14. Centenário 

Falar sobre a importância do Centenário da UNIFEI é expressar o óbvio. Todavia, essa 

obviedade deve ser traduzida em ações, pois segundo nosso fundador Theodomiro Santiago, 

devemos nos expressar mais por atos do que por palavras. Portanto, é imperativo que o reitor se 

coloque a frente desse processo indo, pessoalmente, com membros da comissão do centenário, às 

empresas que possam contribuir financeiramente com os recursos necessários à celebração que se 

almeja. Ressalta-se a importância das prefeituras, tanto de Itajubá quanto de Itabira, participarem 
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dos esforços do centenário, assim como a Companhia Vale, parceira fundamental da UNIFEI, não 

apenas para o campus de Itabira, mas para toda a instituição.  

Vale destacar que a UNIFEI é uma marca muito conhecida, cuja reputação foi construida ao 

longo de cem anos que deve ser celebrada e divulgada. Assim, o calendário e os prazos, assim como 

os recursos já devem estar, ainda que parcialmente, à disposição para as festividades impactarão o 

primeiro ano de gestão da nova reitoria. A ideia é fazer nossas festividades dignas do nosso 

centenário. Assim, gostaria de deixar patente nessa proposta de governo que será dada a devida 

consideração para que tenhamos festividades com a qualidade que a nossa instituição merece.  

Algumas sugestões para a comissão que já está desenvolvendo os trabalhos necessários: 

 Montar uma amostra permanente em um espaço pré-definido acerca dos grandes 

engenheiros e professores do passado e do presente. Esse espaço seria uma extensão 

do nosso museu e contaria com informações, acervo de livros e pertences. Seria de 

grande importância para inspirar nossos jovens e aqueles que ainda não conhecem tais 

contribuições acerca dos muitos que tanto fizeram pelo nosso país.  

 Montar um ranking das “Empresas Amigas da UNIFEI”. Cada uma delas contribuindo 

monetariamente para os festejos do nosso centenário e cada uma dela com um espaço 

permanente para sua divulgação ao longo do ano de nosso centenário.  

 Todas as placas de turmas anteriores de nossos ex-alunos (que antes estavam perto do 

DSI e que agora se encontram sob a guarda da Prefeitura do Campus) deverão ser 

permanentemente colocadas em área apropriada no Centro de Convivência. Espaço 

esse que poderá abrigar as futuras placas das celebrações anuais dos ex-alunos que, 

espera-se, possa voltar a ocorrer com a mesma intensidade de outrora. 

 Seria interessante que fizéssemos um concurso para desenvolvermos o novo símbolo 

da UNIFEI. O atual vem do tempo em que não éramos uma universidade e contempla 

apenas eletricidade e mecânica.  

 Na definição do calendário de palestras (história, missão do engenheiro e de outras 

formações que passaram a fazer parte da UNIFEI, a atual conjuntura e o papel dos 

nossos profissionais na construção de um Brasil melhor, a importância de desenvolver 

mecanismos para que os nossos ex-alunos se aproximem mais da universidade, o papel 

social e cultural da UNIFEI nas comunidades e regiões de seus campi, as contribuições 

tecnológicas da UNIFEI, etc.) para o ano e o mês do centenário; 

 Para a definição do calendário cultural (música, teatro, poesia, pintura, etc.) sugere-se 

que seja dada especial atenção às manifestações culturais dos artistas das regiões de 

ambos os campi. 

 Desenvolvimento de um vídeo sobre a história da UNIFEI. Importante salientar que ele 

seja isento de qualquer personalismo dos dirigentes atuais ou recentes ou futuros. 

 Por fim, gostaria de sugerir que o centenário seja entendido como o momento propício 

para iniciar um processo de maior aproximação com os nossos ex-alunos, haja visto 

que apenas na cidade de Itajubá há centenas de ex-alunos que podem contribuir com a 
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sua experiência e conhecimento em prol da formação dos nossos alunos. Mecanismos 

devem ser levantados ou criados para permitir esse relacionamento. Considero um 

absoluto desperdício de talento e capacitação não sermos capazes de efetivamente 

garantir o aproveitamento desse repositório. Há inciativas simples que podem 

contribuir, como, por exemplo, o convite para palestras e bancas de trabalhos de 

conclusão de cursos, assim como uma participação em comissões (ética, conselhos 

superiores) e, principalmente, no conselho e administração das nossas fundações de 

apoio. 

 Que o centenário seja o momento em que efetivamente transforme o tombamento do 

Prédio Central da UNIFEI, sede da FTS, assim como dos Laboratórios Termo-

Hidroelétrico e de Máquinas Elétricas por meio de ações para a Restauração do 

Casarão (prédio central e do prédio que abriga os laboratórios), bem como para o 

projeto do Museu de Ciência e Tecnologia de Itajubá e para a restauração e 

revitalização dos laboratórios acima mencionados. 

 

15. Empreendedorismo 

O Centro de Empreendedorismo inaugurado há poucas semanas no Campus de Itajubá 

exemplifica o comprometimento da UNIFEI com a educação empreendedora. Iniciativa essa que 

continuará a ser apoiada.  

Empreendedorismo é um conceito bem mais amplo do que apenas permitir aos nossos 

alunos se tornarem empresários depois de formados. Significa ter uma atitude empreendedora em 

nossa vida profissional, sejamos nós alunos, docentes ou servidores técnico-administrativos, dentro 

de um contexto de gestão de projetos. Segundo esse conceito nós docentes, por exemplo, não nos 

limitamos a apenas dar aulas, mas também a todas as outras atividades correspondentes ao ensino, 

pesquisa e extensão. Vale destacar que tanto no caso da pesquisa quanto da extensão, sejam elas 

remuneradas ou não, a atuação do docente pela sua formação como, por exemplo, engenheiro, 

administrador, físico, químico, matemático, ou biólogo, o qualificam como educador, pesquisador, 

gestor ou consultor aqui dentro da nossa universidade e também lá fora, atendendo às 

necessidades de crescimento e progresso das empresas e instituições do país. Tal contribuição se 

dá primeiramente pela qualidade dos recursos humanos que ajudamos a preparar, além de 

treinamentos, consultorias e projetos que coordenamos ou participamos.  

Vale destacar que a universidade empreendedora faz parcerias com o setor privado 

empresarial o que depende das fundações de apoio e não apenas de parcerias com os setores 

governamentais (anexo 2 do PEI sobre a conferência patrocinada pela Kauffman Foundation e pelo 

Max Plank Institute “The Future of The Research University: Meeting the Global Challenges of the 

21st Century”, 2008). 

 

16. Expansão 
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A política institucional relativa aos campi avançados, e o plural aqui deve ser ressaltado, 

pois se entende que não apenas o Campus de Itabira, mas também todos os futuros campi que a 

UNIFEI venha a ter serão etapas de um processo de expansão necessário, mas planejado e 

controlado, com a participação dos membros da comunidade num processo contínuo e amplo de 

debates. 

Os principais pontos na política relativa aos campi avançados são: 

 Regulamentação e institucionalização do Campus de Itabira, de tal forma a proporcionar ao 

mesmo, consolidação e a capacidade de autodeterminação da sua vida acadêmica em 

consonância com a política institucional da UNIFEI. Salienta-se que o novo gestor do 

campus de Itabira - com estruturação a ser desenvolvida com os membros daquele campus 

- será eleito por seus pares do campus de Itabira; 

 Abertura de novos campi, que venham a fortalecer a participação da UNIFEI na Rota 

Tecnológica 459 e na região que circunda a cidade de Itajubá, como a cidade de Pedralva. 

 Parcerias com as instituições universitárias já instaladas ao longo da rota 459. 

 

17. Organização estrutural e funcional 

Caberá às Unidades Acadêmicas e às Pró-Reitorias as iniciativas de implantação das 

principais ações da universidade, reservando-se à Reitoria o papel de indução dessas ações, em 

consonância com as políticas nacionais. A estrutura organizacional deve privilegiar essa visão, 

tornando a Reitoria extremamente leve e reforçando as estruturas das Unidades e Pró-Reitorias. 

De fato, a estrutura organizacional que se preconiza e que será objeto de discussão e análise no 

CONSUNI deverá propiciar autonomia para tomadas de decisões operacionais e, ao mesmo tempo, 

assegurar o fluxo de informação e comunicação necessários para que as decisões estratégicas 

emanadas da reitoria e dos conselhos superiores estejam em consonância com a política 

institucional da universidade. Vale destacar que a nova reitoria partirá de um planejamento 

estratégico ora em desenvolvimento que deverá ser extensamente discutido no CONSUNI. 

Os principais pontos na estruturação da Universidade a serem propostos são: 

 Descentralização do poder decisório, respeitando as iniciativas das bases, propiciando um 

maior envolvimento de todos na execução das ações; 

 Redução do controle excessivo e desnecessário que ora é a tônica do presente modelo. 

Segundo o princípio da autoridade e responsabilidade, cada setor da instituição terá suas 

incumbências com os recursos e capacitação necessários para seu bom desempenho; 

 Fluxo de informações eficiente, assegurando conhecimento e rapidez aos processos, bem 

como a devida transparência; 

 Regulamentação é fundamental para que todos tenham consciência dos papéis que lhes 

cabem. 

Serão propostas as seguintes inciativas e, quando requerido pelo Estatuto e pelo 

Regimento Geral, aos conselhos superiores, CONSUNI e CEPEAd: 

1. Campus de Itabira:  
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a. Urgente regulamentação e institucionalização do campus de Itabira, desta forma 

integrando-o ao campus de Itajubá. Vale destacar que, ao optar por um modelo 

organizacional diverso do que é praticado no campus de Itajubá, a atual reitoria deixa 

patente que o mesmo não se mostra adequado aos novos campi. Essa postura é a grande 

responsável por manter o campus de Itabira sem regulamentação e distante do campus 

de Itajubá. A postura filosófica desta plataforma advoga a idéia de que o campus de 

Itajubá, ao mesmo tempo em que atualizará sua estrutura organizacional fornecerá a base 

conceitual para o campus de Itabira, visto que ela é premente e deve ter total precedência 

nas ações de regulamentação. Ainda assim, a futura estrutura do campus de Itabira será 

objeto de estudo que conte com a participação efetiva dos nossos colegas, docentes e 

STAs do campus de Itabira. Dessa forma, o modelo de estrutura não será imposto de 

“cima para baixo”, mas construido junto àqueles que militam naquela realidade e por isso 

bem a conhecem e podem e devem contribuir no desenvolvimento desse modelo, o qual – 

é sempre bom que se frise – será apresentado para análise e deliberação dos conselhos 

superiores da universidade.  

b. Melhorar a representatividade dos servidores de Itabira junto aos órgãos de direção da 

universidade. Para tanto, será proposto pela reitoria a definição de um número de 

“assentos” nos conselhos superiores da UNIFEI; 

2. Assessoria de Cooperação Institucional (ACI): Mais do que apenas tratar de bolsas de alunos a 

ACI no novo mandato tratará dos convênios e parcerias com outras instituições, sejam 

nacionais ou internacionais. A questão dos programas de mobilidade estudantil será apenas 

uma dessas tarefas, cuja operacionalização estará a cargo das pró-reitorias pertinentes. Assim, 

a questão das bolsas e do duplo diploma dos programas de mobilidade estudantil será 

operacionalizada pela Pró-reitoria de Graduação segundo normas e critérios definidos em 

editais. Da mesma forma, a capacitação em nível de pós-graduação, seja nos mecanismos 

usuais da CAPES e do CNPq e agora do CSF, é tratada no âmbito da Pró-reitoria de Pós-

graduação. A ACI deve, então, desenvolver ampla colaboração internacional, tais como 

projetos de pesquisa, intercâmbio de estudantes e de pessoal em programas de parceira; bem 

como possuir um escritório internacional profissional dentro da instituição para o 

aprimoramento dessas atividades, especialmente aqueles relacionados ao ensino e 

aprendizagem, apoiado por especialistas (anexo 3 do PEI que trata das universidades 

tecnológicas). Ora nesse quesito a participação da PRG no que se refere aos currículos e a 

possibilidade de duplo diploma é fundamental. No novo arranjo a PRG será a responsável 

executiva única por essas atividades, mas que contará para tanto, com o assessoramento 

efetivo da ACI. 

3. Será criada a Ouvidoria. Desta maneira atendendo, finalmente, a determinação legal e 

necessária para contribuir na melhoria do clima organizacional de nossa instituição. Salienta-

se que esse Ouvidor deverá ser indicado pelo CONSUNI e não pela reitoria. 
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4. A assessoria de comunicação e divulgação deverá ser re-estruturada para que possa 

efetivamente divulgar os feitos da UNIFEI e responder de forma precisa e expedita a qualquer 

informação que possa vir a denegrir a imagem da UNIFEI. O contexto de atuação dessa 

assessoria será a transparência conforme o princípio da Publicidade conforme disposto na 

Constituição Federal no capítulo referente à Administração Pública.  

5. Será proposta ao CONSUNI a criação de um centro específico para a Tecnologia da Informação 

(TI). O DSI (Departamento de Suporte à Informática) com a colaboração dos institutos afins 

(IESTI, ISEE, o futuro Instituto de Matemática e Computação, assim como os representantes 

das áreas afins do campus de Itabira) passará a ter um status de centro. Para tanto, deverão 

ser discutidas as possibilidades de desenvolvimento da área de TI na universidade, cuja 

expansão para o conceito de universidade virtual é algo visto como tendência nas instituições 

de vanguarda. O objetivo é, obviamente, a instrumentação de tecnologias que suportem a 

instituição em atender às suas demandas em ensino (portais), pesquisa e a extensão (geração 

de dados e sistematização de informações), através de sistemas de videoconferência, 

acessibilidade digital às novas mídias tais com o Blackboard Technology Based Knowledge, 

comunicação, telefonia IP e sistemas para armazenagem e compartilhamento de 

conhecimento, bem como para o gerenciamento da instituição em seus vários setores. Tudo 

isto fornecido com a segurança, estabilidade e disponibilidades necessárias. Centro de 

Tecnologia da Informação está organizado em 05 divisões: Divisão de Operação e prestação de 

Serviços; Divisão de Redes; Divisão de Sistemas; Divisão de Suporte. Os três pontos principais 

da proposta de gestão são a transparência, a descentralização e tomadas de decisões ouvindo 

as bases executivas e operacionais da instituição em suas várias competências. Para que estes 

pontos efetivamente sejam colocados em prática, é fundamental que o fluxo de informações se 

dê de forma efetiva e ágil. E para que isso aconteça, é inegável o papel preponderante 

desempenhado pelas tecnologias de informação. Vale destacar que o próprio Tribunal de 

Contas da União (TCU) tem feito exigências quanto a necessidade de investimentos para 

melhoria da qualidade dos serviços de TI prestados. Razão pela qual esta será um dos pilares 

do novo modelo de gestão. Para que as tecnologias da informação alcancem o padrão de 

qualidade requerida. Alguns pontos serão particularmente relevantes: 

i. Infra-estrutura predial adequada para abrigar os recursos humanos e de 

equipamentos necessários para o desempenho das tarefas; 

ii. Capacitação dos recursos humanos existentes e contratação de pessoal para suprir 

as carências; 

iii. Aquisição de equipamentos e softwares necessários; 

iv. Estruturação de portal que efetivamente seja o veículo para a interação da 

universidade com as comunidades interna e externa. Um portal de serviços bilíngue, 

capaz de abrigar os serviços de suporte a eventos, as páginas dos docentes e as 

atividades de educação à distância, destacando uma adequada compatibilização com 

o campus de Itabira; 
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v. Cobertura wireless em todas as áreas de ambos os campi, Itajubá e Itabira, como nos 

demais campi que a universidade venha a ter. 

6. Conforme disponibilizado por projeto de lei que cria cargos nas universidades federais 

definindo um máximo de sete Pró-reitorias. Nesse caso será proposto ao CONSUNI as 

seguintes Pró-reitorias: 

i. Criação da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PRGP), onde o DEP (Departamento 

de Pessoal) será retirado da PRAd e transferido para esta nova pró-reitoria. A 

PRGP não só tratará de questões operacionais usuais, mas também de questões 

ligadas à capacitação, organização do trabalho e qualidade de vida no trabalho dos 

colaboradores e alunos da instituição. A razão para tal reside no fato de que os 

recursos humanos constituem o maior tesouro de uma instituição universitária, 

pois é do comprometimento das pessoas com os objetivos institucionais e 

devidamente capacitadas que se consegue alcançar as metas. A valorização desses 

recursos passa por: 

a. Estruturação de ambiente físico e organizacional que proporcione bem-

estar aos membros da comunidade; 

b. Planos de capacitação para os colaboradores da universidade; 

c. Apoio social e psicológico, além da área de saúde; 

d. A Assistência Estudantil será retirada da PRG e transferida para a PRGP; 

e. Participação mais efetiva dos profissionais da área de Assistência Social nos 

aspectos relativos à assistência estudantil e na comissão de ética da 

instituição.   

ii. A nova PRAd (Pró-Reitoria de Administração) considerará especificamente as 

questões relativas ao planejamento e ao controle com a inclusão da Secretaria de 

Planejamento e Qualidade (SPQ) para a execução de planejamento com 

indicadores de desempenho. Dessa forma, indicadores serão gerados e 

considerados para o planejamento, os quais serão utilizados como mecanismo de 

controle para garantir que os planos ocorram como esperado e, se necessário, 

orientando as modificações de rota do planejamento. O Departamento de Pessoal 

(DEP), como se viu acima, será retirado da PRAd. 

iii. Criação da Pró-reitoria de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PRPDI). Esse 

novo orgão tratará da pesquisa tanto no âmbito da graduação (Iniciação Científica) 

quando de pós-graduação, além de cuidar dos projetos especiais e de ter também 

sob sua supervisão o NITTE, doravante chamado apenas de Núcleo de Inovação e 

Transferência de Tecnologia e os programas de P&D, ambos em estreita 

colaboração com as fundações de apoio. As ações da Pró-reitoria de Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação serão: a ampliação do pós-doutorado; os 

investimentos em infra-estrutura laboratorial, de pessoal técnico e de 

pesquisadores; iniciação científica como estratégia de ensino na graduação; 
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interação com o setor produtivo; a criação e/ou consolidação de redes com 

universidades e instituições de pesquisa, nacionais e internacionais por meio de 

intercâmbio de pessoal e projetos conjuntos e; efetivação de programa de pré-

iniciação científica com escolas da rede pública e privada de segundo grau. Ainda, 

bastante relevante é a inclusão das questões relativas à inovação nessa nova pró-

reitoria. O MCT agora é MCTI, isso significa que a pesquisa deve ter um propósito, 

seja financeiro e/ou social traduzido em patentes que geram royalties, que são 

riquezas em prol da prosperidade e qualidade de vida. Muitas iniciativas já estão 

tomando corpo no sentido de se avaliar a qualidade da pesquisa desenvolvida por 

uma instituição ou pesquisador não apenas pelas publicações em periódicos 

indexados, mas também pelo direito autoral, pelos copyrights e patentes 

produzidas. Essa é a razão de se ter o NITTE subordinado a esta nova pró-reitoria.  

iv. Pró-reitoria de Graduação (PRG). Além das suas atribuições usuais relativas à 

definição de políticas para a graduação passará a operacionalizar todas as questões 

relativas aos programas de mobilidade estudantil e duplo diploma. As atividades 

relativas à assitencia estudantil, visto que devem ser carreadas não apenas para a 

graduação, mas também para a pós-graduação, passarão a ser atribuição da nova 

Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (PRGP). Vale destacar que, de acordo com o 

princípio da descentralização adotado nesse novo modelo que se preconiza, as 

coordenações dos cursos passarão a ter mais autonomia na confecção e gestão de 

seus programas. Dessa maneira, garante-se respeito às especificidades de cada 

curso. 

v. Pró-reitoria de Pós-graduação (PRPG). Estará afeta à política de pós-graduação da 

universidade, ao ensino da pós-graduação e à ligação institucional da universidade 

com as instituições e órgãos de fomento. Nesse quesito, mais importante do que 

aumentar o número de programas será envidar esforços (reestruturação dos 

programas, definição de política de desempenho a partir dos critérios de avaliação 

das várias áreas dos programas, publicações de livros, patentes como elementos a 

serem valorizados pelos programas, atração de pesquisadores de renome para 

participar dos programas a partir de parcerias com outras instituições, etc.) para 

que os programas atinjam nota cinco. 

vi. Pró-reitoria de Extensão (PROEX). Sua atuação se dará em três frentes: a 

empresarial, a social e a cultural. Sendo que a atuação na dimensão cultural, 

contará com a Fundação Theodomiro Santiago (FTS) como instrumento facilitador 

das ações da universidade nesse campo. A empresarial contará com treinamentos e 

consultorias e a Social com apoio à integração e às demandas das comunidades dos 

campi da instituição. A relação da PROEX com as fundações de apoio será capital 

para o seu bom funcionamento visto que parte expressiva da execução dos 

processos será carreada nas fundações. Como já se disse anteriormente, os 
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projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D) passarão a ser atribuição da nova 

Pró-reitoria de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PRPDI). 

 

18.  Ações de Gestão 

Como já se salientou, a reitoria possui muito poder de execução, exagerado a meu ver, pela 

mistura do estratégico, com o tático e o operacional, trazendo para si a responsabilidade de 

execução de numerosas funções executivas que deveriam ser carreadas em outros setores da 

instituição, como as unidades acadêmicas. Dessa forma, quando permitido pelo Regimento Geral a 

reitoria se empenhará em várias ações e, caso contrário, levará as sugestões de ação para a 

apreciação dos Conselhos Superiores quando assim exigido pelo Regimento Geral. Saliento ainda 

que pela particularidade de muitas das ações abaixo listadas, suas execuções se darão pelo apoio e 

competência dos vários órgãos e especialistas, os quais, junto com a reitoria, às concretizarão com a 

eficiência esperada.  

i. Logo no início do próximo mandato será feito um criterioso diagnóstico, um “raio X” da 

instituição de tal forma a levantar informações da situação atual da universidade, isto é, 

qual o estado dos vários projetos em andamento ou paralisados, eventuais dificuldades e 

necessidades de intervenção; 

ii. Criterioso planejamento e acompanhamento das obras em execução ou futuras de tal forma 

a respeitar custos e prazos dentro dos padrões de qualidade pré-definidos nos projetos;  

iii. Capacitação de funcionários, de longa e curta duração, que implicam em investimento para 

ocupação de cargos em todos os níveis da administração:  

a. Cursos de especialização em administração pública e; 

b. Treinamentos específicos, de curta duração (Gestão de Projetos, Gestão de 

Contratos, Processos Licitatórios, etc.). 

iv. Expansão e consolidação da Escola de Negócios a partir do Centro de Empreendedorismo e 

estudos sobre a implantação de um equivalente no Campus de Itabira; 

v. Viabilização de unidade acadêmica que contemple a área de educação, tanto a presencial 

quanto a de ensino à distância. Vale destacar que o NEAD estará afeto a essa unidade, se 

desligando portanto da reitoria; 

vi. Internet banda larga em ambos os campi, como uma das iniciativas do novo Centro de 

tecnologia de Informação; 

vii. Portal bilíngüe que abrigue as páginas dos docentes e eventos segundo formatação 

definida; 

viii. Drenagem do campus de Itajubá e asfaltamento e/ou calçamento de vias; 

ix. Dado o fato de que a tendência é que se tenham demandas crescentes de natureza jurídica 

é fundamental que se disponibilize estrutura e recursos, sejam humanos ou materiais para 

que a Procuradoria possa se desincumbir de suas tarefas com a esperada rapidez; 

x. Reatar conversações com a CEMIG para que a Usina Luiz Dias possa voltar a atender as 

necessidades de ensino e pesquisa da UNIFEI; 
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xi. Discussão e implementação de soluções para adequar a infraestrutura física (laboratórios, 

salas de aulas e gabinetes) e o quadro de servidores (docentes e STAEs) às necessidades 

decorrentes da quantidade anual de ingressantes, tanto em Itajubá quanto em Itabira; 

xii. Introdução de procedimentos mais eficazes de controle sobre o cronograma de obras que, 

por várias razões, justificáveis ou não, costuma atrasar; 

xiii.  Envidar esforços adicionais para aumentar a quantidade de contratações de docentes e 

STAEs, adequando-o às necessidades dos novos cursos;  

xiv. Embelezar o campus de Itajubá em termos de mais áreas verdes adaptadas para o convívio 

humano: jardins, bancos confortáveis e quiosques, etc; 

xv. Investir na melhoria e na expansão do complexo poliesportivo no campus de Itajubá, 

contemplando inclusive projeto de piscina semi-olímpica aquecida; 

xvi. Melhorar a climatização do centro de Convivência do campus de Itajubá; 

xvii. Buscar resolver o problema sanitário relativo à quantidade de cães abandonados no 

campus de Itajubá por meio de ações junto à Prefeitura de Itajubá e e às OnGs afetas à 

proteção de animais; 

xviii. A área em torno do lago no campus da UNIFEI está degradada. O excesso de aves, como 

garças, que fizeram daquele local seu local de hospedagem traz malefícios ambientais e 

sanitários a todo o campus. É necessário resgatar essa área, um das mais nobres do 

campus, para dar mais qualidade de vida aos usuários do campus de Itajubá; 

xix. Apoiar efetivamente a criação e consolidação do Centro Tecnológico de Asas Rotativas, 

junto a todos os parceiros envolvidos no menor tempo possível; 

xx. Envidar esforços junto a todos os possíveis parceiros para que seja criado e consolidado 

um Centro Tecnológico para Pesquisa e Testes para Equipamentos Elétricos de Alta 

Tensão; 

xxi. Expansão Regional junto à cidade de Poços de Caldas com parceria com a UNIFAL na área 

de energia;  

xxii. Reativar compra de terreno em Pedralva para criação de uma extensão co campus de 

Itajubá para abrigar as facilidades relativas à tecnologia de petróleo e outras afetas à 

pesquisa em bioenergia, com ênfase em biocombustíveis, assim como para a ampliação do 

Laboratório do Núcleo de Separação de Fases (NUSSEC);  

xxiii. Efetivar parcerias com o IFET em Pouso Alegre e com o Inatel na cidade de Santa Rita do 

Sapucaí; 

xxiv. Parque tecnológico e Científico de Itajubá (PCTI). Sua viabilização depende de uma efetiva 

parceria da reitoria com as forças políticas da cidade, em especial com a prefeitura. A 

ausência de convergência de objetivos e altruísmo das partes envolvidas é prejudicial à 

UNIFEI e à cidade de Itajubá, pela falta de sinergia que implica em excessiva lentidão e 

retrocessos no processo de implantação do parque. É firme intenção da minha candidatura, 

se bem sucedida, implementar ações efetivas para induzir a viabilização do Parque 

Científico e Tecnológico de Itajubá no menor tempo possível; 
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xxv. Garantir que o projeto do campus de Itabira possa se consolidar com a qualidade esperada 

no menor prazo possível. Tal ação dependerá da capacidade dos parceiros, Prefeitura de 

Itabira e Companhia Vale se organizarem efetivamente em prol da universidade e de seus 

compromissos com a sociedade; 

xxvi. Operacionalização dos projetos relacionados à construção e consolidação do Campus de 

Itabira; 

xxvii. Urbanização do campus de Itabira no contexto do projeto já em andamento e com recursos 

adicionais do MEC, assim como mediante conversações e negociações com os parceiros 

Vale e Prefeitura de Itabira, para que possa ser proporcionado condições melhores de vida 

aos membros da comunidade UNIFEI-Itabira durante a jornada diária de atividades; 

xxviii. Considerando o projeto urbanístico do campus de Itabira a estruturação de um complexo 

poliesportivo; 

xxix. Criação da editora da UNIFEI para publicação de livros e revistas com corpo editorial ad-

hoc.  
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