
PLANO DE GESTÃO
2014 | 2018 

Reitor Dijon Moraes Júnior
Vice-Reitor José Eustáquio de Brito

UNIVERSIDADE
DO ESTADO DE MINAS GERAIS UEMG



3 | Plano de Gestão 2014 | 2018Plano de Gestão 2014 | 2018

Participantes do Planejamento 
Estratégico

Alexandre Otávilo Villela Salles
Alexandre Simões
Alonso Lemy
Ana Cristina Franco Rocha Fernandes
Beatriz Bento de Souza
Braz Cosenza
Camila Catherine Pinto
Carlos Wolney
Carmem Lúcia Freitas de Castro
Cristiane Carla Costa
Cynthia Rúbia Braga Gontijo
Dijon Moraes Junior
Eduardo Andrade Santa Cecília
Eduardo Goulart Collares
Érica Rosália de Jesus Parreiras
Érico  Verissimo Xavier de Abreu
Fábio Esper Kallas
Fabrízio Furtado Sousa
Fátima Risério
Flávia Lemos Motta
Gabriella Nair Figueiredo Noronha
Geraldo Majela Ramos de Vasconcelos
Gilson Soares
Giovânio Aguiar
Hugo Lima
Jaqueline Ávila Ribeiro Mota
Joana Beatriz Borges Pereira
José Eustáquio de Brito
Kenedy Antônio de Freitas
Léa Nicácio Ferreira
Mário Gomes Ferreira
Mírian D. S. Fonseca

Renata Nunes Vasconcelos
Roberto Werneck Resende Alves
Rogério Bianchi Brasil
Romilda Oliveira Alves
Ronaldo Wilson Santos
Saulo de Moraes Garcia Junior
Silvana  Regina Paslauski
Simone Maria Brandão Marques de Abreu
Tânia Delfraro Carmo
Terezinha Abreu Gontijo
Vanderson Ubirajara Candido
Vânia Aparecida Costa
Waldyr Dias Vieira Júnior

Revisão Final
Kênnya Kreppel Dias Duarte

Consultora externa

Ângela Cotta Ferreira Gomes

Agradecimento ao Consultor Itiro Lida que introduziu o 
Planejamento Estratégico Situacional na Universidade do Estado 
de Minas Gerais

| 2 Plano de Gestão 2014 | 2018Plano de Gestão 2014 | 2018

Participantes do Planejamento 
Estratégico

Alexandre Otávilo Villela Salles
Alexandre Simões
Alonso Lemy
Ana Cristina Franco Rocha Fernandes
Beatriz Bento de Souza
Braz Cosenza
Camila Catherine Pinto
Carlos Wolney
Carmem Lúcia Freitas de Castro
Cristiane Carla Costa
Cynthia Rúbia Braga Gontijo
Dijon Moraes Junior
Eduardo Andrade Santa Cecília
Eduardo Goulart Collares
Érica Rosália de Jesus Parreiras
Érico  Verissimo Xavier de Abreu
Fábio Esper Kallas
Fabrízio Furtado Sousa
Fátima Risério
Flávia Lemos Motta
Gabriella Nair Figueiredo Noronha
Geraldo Majela Ramos de Vasconcelos
Gilson Soares
Giovânio Aguiar
Hugo Lima
Jaqueline Ávila Ribeiro Mota
Joana Beatriz Borges Pereira
José Eustáquio de Brito
Kenedy Antônio de Freitas
Léa Nicácio Ferreira
Mário Gomes Ferreira
Mírian D. S. Fonseca

Renata Nunes Vasconcelos
Roberto Werneck Resende Alves
Rogério Bianchi Brasil
Romilda Oliveira Alves
Ronaldo Wilson Santos
Saulo de Moraes Garcia Junior
Silvana  Regina Paslauski
Simone Maria Brandão Marques de Abreu
Tânia Delfraro Carmo
Terezinha Abreu Gontijo
Vanderson Ubirajara Candido
Vânia Aparecida Costa
Waldyr Dias Vieira Júnior

Revisão Final
Kênnya Kreppel Dias Duarte

Consultora externa

Ângela Cotta Ferreira Gomes

Agradecimento ao Consultor Itiro Lida que introduziu o 
Planejamento Estratégico Situacional na Universidade do Estado 
de Minas Gerais



3 | Plano de Gestão 2014 | 2018Plano de Gestão 2014 | 2018

Participantes do Planejamento 
Estratégico

Alexandre Otávilo Villela Salles
Alexandre Simões
Alonso Lemy
Ana Cristina Franco Rocha Fernandes
Beatriz Bento de Souza
Braz Cosenza
Camila Catherine Pinto
Carlos Wolney
Carmem Lúcia Freitas de Castro
Cristiane Carla Costa
Cynthia Rúbia Braga Gontijo
Dijon Moraes Junior
Eduardo Andrade Santa Cecília
Eduardo Goulart Collares
Érica Rosália de Jesus Parreiras
Érico  Verissimo Xavier de Abreu
Fábio Esper Kallas
Fabrízio Furtado Sousa
Fátima Risério
Flávia Lemos Motta
Gabriella Nair Figueiredo Noronha
Geraldo Majela Ramos de Vasconcelos
Gilson Soares
Giovânio Aguiar
Hugo Lima
Jaqueline Ávila Ribeiro Mota
Joana Beatriz Borges Pereira
José Eustáquio de Brito
Kenedy Antônio de Freitas
Léa Nicácio Ferreira
Mário Gomes Ferreira
Mírian D. S. Fonseca

Renata Nunes Vasconcelos
Roberto Werneck Resende Alves
Rogério Bianchi Brasil
Romilda Oliveira Alves
Ronaldo Wilson Santos
Saulo de Moraes Garcia Junior
Silvana  Regina Paslauski
Simone Maria Brandão Marques de Abreu
Tânia Delfraro Carmo
Terezinha Abreu Gontijo
Vanderson Ubirajara Candido
Vânia Aparecida Costa
Waldyr Dias Vieira Júnior

Revisão Final
Kênnya Kreppel Dias Duarte

Consultora externa

Ângela Cotta Ferreira Gomes

Agradecimento ao Consultor Itiro Lida que introduziu o 
Planejamento Estratégico Situacional na Universidade do Estado 
de Minas Gerais

| 2 Plano de Gestão 2014 | 2018Plano de Gestão 2014 | 2018

Participantes do Planejamento 
Estratégico

Alexandre Otávilo Villela Salles
Alexandre Simões
Alonso Lemy
Ana Cristina Franco Rocha Fernandes
Beatriz Bento de Souza
Braz Cosenza
Camila Catherine Pinto
Carlos Wolney
Carmem Lúcia Freitas de Castro
Cristiane Carla Costa
Cynthia Rúbia Braga Gontijo
Dijon Moraes Junior
Eduardo Andrade Santa Cecília
Eduardo Goulart Collares
Érica Rosália de Jesus Parreiras
Érico  Verissimo Xavier de Abreu
Fábio Esper Kallas
Fabrízio Furtado Sousa
Fátima Risério
Flávia Lemos Motta
Gabriella Nair Figueiredo Noronha
Geraldo Majela Ramos de Vasconcelos
Gilson Soares
Giovânio Aguiar
Hugo Lima
Jaqueline Ávila Ribeiro Mota
Joana Beatriz Borges Pereira
José Eustáquio de Brito
Kenedy Antônio de Freitas
Léa Nicácio Ferreira
Mário Gomes Ferreira
Mírian D. S. Fonseca

Renata Nunes Vasconcelos
Roberto Werneck Resende Alves
Rogério Bianchi Brasil
Romilda Oliveira Alves
Ronaldo Wilson Santos
Saulo de Moraes Garcia Junior
Silvana  Regina Paslauski
Simone Maria Brandão Marques de Abreu
Tânia Delfraro Carmo
Terezinha Abreu Gontijo
Vanderson Ubirajara Candido
Vânia Aparecida Costa
Waldyr Dias Vieira Júnior

Revisão Final
Kênnya Kreppel Dias Duarte

Consultora externa

Ângela Cotta Ferreira Gomes

Agradecimento ao Consultor Itiro Lida que introduziu o 
Planejamento Estratégico Situacional na Universidade do Estado 
de Minas Gerais



5 | Plano de Gestão 2014 | 2018Plano de Gestão 2014 | 2018

SumárioParticipantes do Planejamento 
Estratégico

FO
TO

: A
SC

O
M

| 4 Plano de Gestão 2014 | 2018Plano de Gestão 2014 | 2018

Sumário

Apresentação.........................................................................6

A UEMG ao longo dos anos................................................10

A UEMG hoje.......................................................................14

Metodologia.........................................................................16

Mapa conceitual do Planejamento Estratégico 

Situacional............................................................................18

Macro objetivo.....................................................................19

Descritores do Macro objetivo...........................................19

Quadro Situacional..............................................................22

Desafi os da Gestão 2014 | 2018..........................................22

Propostas de atuação para enfrentar os Desafi os............23

Implementação....................................................................27

Sistema de Gestão...............................................................27
 

Participantes do Planejamento 
Estratégico

FO
TO

: A
SC

O
M



5 | Plano de Gestão 2014 | 2018Plano de Gestão 2014 | 2018

SumárioParticipantes do Planejamento 
Estratégico

FO
TO

: A
SC

O
M

| 4 Plano de Gestão 2014 | 2018Plano de Gestão 2014 | 2018

Sumário

Apresentação.........................................................................6

A UEMG ao longo dos anos................................................10

A UEMG hoje.......................................................................14

Metodologia.........................................................................16

Mapa conceitual do Planejamento Estratégico 

Situacional............................................................................18

Macro objetivo.....................................................................19

Descritores do Macro objetivo...........................................19

Quadro Situacional..............................................................22

Desafi os da Gestão 2014 | 2018..........................................22

Propostas de atuação para enfrentar os Desafi os............23

Implementação....................................................................27

Sistema de Gestão...............................................................27
 

Participantes do Planejamento 
Estratégico

FO
TO

: A
SC

O
M



7 | Plano de Gestão 2014 | 2018Plano de Gestão 2014 | 2018

Apresentação 
Desde 2010 , a Universidade do Estado de Minas Gerais - 
UEMG - vem organizando e aperfeiçoando sua gestão com 
base no planejamento estratégico de natureza participativa. 
No período de 2010-2014 foi observado um grande avanço, 
várias ações foram concretizadas, de modo que são muitos 
os resultados apresentados no âmbito do planejamento 
realizado. No entanto, nos últimos dois anos a Universidade 
passou por uma mudança signifi cativa em sua dimensão e 
seu alcance, principalmente, a partir da absorção de novas 
unidades, processo esse concluído em fi ns de 2014. Este cenário 
traz novos desafi os, fazendo-se necessária a construção de um 
novo Plano de Gestão. Para tanto, promoveu-se, entre os dias 
12 e 14 de novembro de 2014, uma Ofi cina de Planejamento 
Estratégico da gestão 2014-2018, envolvendo o reitor, vice-
reitor, pró-reitores, diretores das unidades acadêmicas e 
representantes de diferentes segmentos da reitoria.

Entre os principais resultados da Ofi cina, foi defi nido como 
macro objetivo que deverá nortear as refl exões e o conjunto 
de ações ao longo desta gestão, a “consolidação da UEMG 
como universidade multicampi, com excelência acadêmica 
e capacidade de contribuir para a promoção de processos de 
desenvolvimento regionais, tendo como princípio orientador 
a construção da Unidade na Diversidade”. O objetivo desta 
consolidação deve ter como referência os processos exitosos 
que vêm sendo empreendidos para o avanço do ensino, 
pesquisa e extensão, a democratização e efi ciência da gestão, 

a ampliação das articulações e diálogo externo da UEMG 
com outros atores. As insufi ciências percebidas e desafi os do 
cenário apontam para o esforço continuado de construção 
acadêmica, organizacional e política.

A Ofi cina promoveu um amplo debate que resultou na 
interpretação coletivamente construída acerca do conteúdo 
e alcance do macro objetivo formulado, tendo por base os 
principais aspectos do contexto que se apresentam como 
desafi os e oportunidades à sua concretização. Assim, a 
Universidade multicampi de excelência e relevância signifi ca 
“ensino, pesquisa e extensão presentes, com qualidade, 
em todas as unidades da UEMG, articulados a processos 
de desenvolvimento das regiões nas quais estão inseridas; 
quadro de servidores docentes e administrativos estável e 
permanente; infraestrutura e fi nanciamento adequados; 
unidades integradas e identidade institucional incorporada 
a partir da riqueza da diversidade que compõe esta 
universidade”, dentre outras características.

O debate sobre os diferentes problemas, oportunidades, 
defi ciências que difi cultam ou impulsionam a UEMG na 
construção dos seus objetivos no contexto da gestão 2014-
2018 foi descrito e sistematizado em um quadro situacional. 
A partir desta análise situacional, foram selecionados os 
desafi os que, uma vez enfrentados como estratégicos, vão 
aproximar a universidade da efetivação do macro objetivo 
formulado pelos participantes da Ofi cina.

A consolidação e a construção da UEMG exigem, portanto, 
neste próximo período, ações coordenadas e prioritárias para 
que o ensino, pesquisa e extensão estejam presentes, com 
qualidade e de maneira indissociável, em todas as Unidades 
da UEMG. Dessa forma, ampliar a presença da UEMG nos 
âmbitos estadual, nacional e internacional emerge como 

¹ Plano de Gestão 2010/2014.  Confi ra também MORAES JR., Dijon. Universidade do Estado de Minas 
Gerais: uma experiência de planejamento estratégico. Rev. Educação Brasileira, v. 35, n 70/71, 2013.
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desafi o para que a Universidade se articule e, na medida de 
sua missão institucional, contribua para o desenvolvimento 
regional, além de mobilizar e canalizar recursos e apoios 
necessários ao conjunto dos projetos. 

A Ofi cina também proporcionou a realização de análises 
estratégicas considerando os principais elementos do 
cenário que interferem na efetivação do macro objetivo 
formulado, bem como problematizou as ações de atores 
sociais intervenientes neste processo. Destaque foi conferido 
à decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, que 
declarou inconstitucional a Lei Complementar Estadual 
100/2007, afetando o vínculo funcional de 348 professores da 
Universidade. Além do quadro de insegurança no trabalho, 
decorrente desta decisão, a medida gera profundos impactos 
na Universidade, tendo em vista o objetivo de construção e 
consolidação da UEMG. A realização de concursos públicos 
para o provimento de vagas de servidores docentes e 
administrativos apresenta-se como sendo de importância 
fundamental para superar de forma estrutural o problema. De 
maneira mais ampla foi acordada a necessidade de construir 
estratégia de transição responsável e solidária, entendendo 
os diferentes impactos e pessoas envolvidas e gerando ações 
para evitar e minimizar as possíveis consequências danosas.

A absorção, pela UEMG, das atividades de ensino, pesquisa e 
extensão de Fundações Educacionais e Unidades de Ensino 
Superior, tornando-a uma universidade com 115 cursos de 
graduação, mais de 18 mil alunos e presença em 17 cidades de 
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A UEMG ao longo dos anos

A Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG – foi 
criada pelo Art.81 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição Mineira de 1989. O parágrafo 
primeiro do Art.82, do mesmo Ato, proporcionou às 
fundações educacionais de ensino superior instituídas 
pelo Estado ou com sua colaboração, optar por serem 
absorvidas como unidades da UEMG.

A Lei 11.539, de 22 de julho de 1994, defi niu a Universidade 
como uma autarquia de regime especial, pessoa jurídica de 
direito público, com sede e foro em BH, patrimônio e receita 
próprios, autonomia didático-científi ca, administrativa 
e disciplinar, incluída a gestão fi nanceira e patrimonial. 
Estabeleceu uma estrutura para a Universidade, defi nindo 
os órgãos colegiados e as unidades administrativas, como 
as Pró-reitorias e os campi regionais representados pelas 
fundações educacionais que fi zeram opção por pertencer 
à Universidade.

A mesma Lei incorporou à UEMG a Fundação Mineira de 
Arte Aleijadinho - FUMA -, hoje transformada em duas 
escolas: Música e Design; a Fundação Escola Guignard; o 
curso de Pedagogia do Instituto de Educação, transformado 
na Faculdade de Educação, e o Serviço de Orientação e 
Seleção Profi ssional – SOSP – hoje, Centro de Psicologia 

Aplicada – CENPA. A incorporação dessas unidades deu 
origem ao Campus BH.

Ao longo dos anos, foram criadas várias Unidades 
Acadêmicas: Barbacena (2002), João Monlevade (2006), 
Leopoldina (2011) e na capital, a Faculdade de Políticas 
Públicas (2005).  Em 2007, pelo processo de estadualização, 
a Unidade Frutal passou a integrar a Universidade e em 
2013, a Lei Estadual nº 20.807 ofi cializou a absorção de seis 
Fundações Associadas à UEMG: Campanha, Carangola, 
Diamantina, Divinópolis – com cursos também em Cláudio 
e Abaeté -, Ituiutaba – com curso também em Santa 
Vitória – e Passos, além dos cursos superiores oferecidos 
pela Fundação Helena Antipoff , em Ibirité. Atualmente a 
Universidade está presente em 17 (dezessete) cidades e na 
modalidade de Educação à Distância, a UEMG atua em 11 
(onze) polos.

A estrutura atual da UEMG foi defi nida pela Lei Delegada 
180, de 20 de janeiro de 2011 e o Decreto 45.873, de 30 
de dezembro de 2011, estabeleceu as competências e 
descrições das unidades administrativas. Posteriormente, 
foi publicado o Decreto 46.352, de 25 de novembro de 2013 
que aprovou o Estatuto da Universidade.
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UEMG após a conclusão da estadualização: 
ano de referência 2014

UEMG antes da estuadualização das Fundações: 
ano de referência 2010
 

 

 

UEMG após a 1º etapa da estadualização das fundações 
associadas: ano de referência 2013
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A UEMG hoje²

Finalizado o processo de estadualização e a expansão da 
atividade da UEMG, por meio da Educação à Distância, 
os números da Universidade crescem signifi cativamente, 
conforme descrito abaixo:

113 graduações presenciais;

02 graduações à distância;

37 especializações presenciais;

02 especializações à distância;

05 mestrados;

02 doutorados.

18.953  estudantes

² Os dados dados aqui representados referem-se ao primeiro semestre de 2015

UEMG após a conclusão da estadualização das fundações 
associadas e oferta de cursos à distância no território 
mineiro: ano de referência 2014.

: Unidades UEMG - presencial
: Cursos fora de sede - presencial
: Polos de atendimento exclusivo em EaD
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Metodologia

 

 

A gestão da UEMG vem se estruturando, desde 2010, 
com apoio metodológico do planejamento estratégico 
situacional³ , que considera:

• O planejamento como processo permanente de 
refl exão, projeto, ação e correção, em um sistema de 
múltiplos recursos e governabilidade compartilhada;

• O envolvimento de todos os atores como inerente 
ao processo de planejamento: “planeja quem governa”

Para dar continuidade ao processo de planejamento, 
foi realizada, entre os dias 12 e 14 de novembro de 2014, 
uma ofi cina, cuja dinâmica visou potencializar a interação 
dos participantes, promovendo momentos de discussão 
em grupo e sistematizações em plenárias. Assim, foram  
criadas condições para a explicitação de pontos de vista 

distintos sobre as questões analisadas, de modo a promover 
negociações e entendimentos compartilhados, mediante 
processo dialógico em que se destaca a capacidade 
argumentativa dos participantes. A partir desse exercício, 
elaborou-se o plano de gestão, valendo-se de: 

• Insumos organizados a partir dos principais 
documentos estratégicos da UEMG, aí incluído o Plano 
de Desenvolvimento Institucional – PDI, e informações 
acerca da trajetória histórica da Universidade, visando à 
formulação do macro objetivo projetado para a gestão 
2014-2018;

•  Análise inicial dos principais elementos 
intervenientes (Conclusão do processo de absorção / 
estadualização das Fundações Associadas e Consequências 
da decretação pelo STF da inconstitucionalidade da 
Lei 100/2007), construindo referências comuns para a 
realização do trabalho de planejamento;

• M o m e n t o s  i n d i v i d u a i s  d e  r e f l e x ã o  e 
posicionamento dos participantes acerca das questões em 
debate;

• Grupos de Trabalho para debate e proposição, cujas 
contribuições foram apresentadas nas Plenárias;

• Plenárias para debate dos resultados dos grupos e 
tomadas de decisões coletivas.

³ Essa concepção de planejamento estratégico foi sistematizada pelo Professor Carlos Matus 
a partir de sua experiência como ministro do governo de Salvador Allende (1970-1973), no 
Chile. Para saber mais sobre a proposta, é recomendável a leitura de sua principal obra em 
dois volumes: MATUS, Carlos. Política, planejamento e governo. IPEA: Brasília, 1993.

“Se planejar é sinônimo de conduzir conscientemente, 
não existirá então alternativa ao planejamento. Ou 
planejamos ou somos escravos da circunstância. Negar 
o planejamento é negar a possibilidade de escolher o 
futuro, é aceitá-lo seja ele qual for”.

(Carlos Matus. In: Política, planejamento e governo)
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Mapa conceitual 
do Planejamento Estratégico 

Situacional 

Macro objetivo

O mapa conceitual orientou toda a discussão dos participantes 
que construíram coletivamente o macro objetivo da UEMG 
para o período 2014-2018: “CONSOLIDAR A UEMG COMO 
UNIVERSIDADE MULTICAMPI, TENDO POR PRINCÍPIO 
ORIENTADOR A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE NA 
DIVERSIDADE”.
Pretende-se que todas as ações da Universidade estejam 
voltadas para este objetivo maior, que foi traduzido em 06 (seis) 
descritores.

Descritores do Macro objetivo

Entende-se que a consolidação da UEMG como universidade 
multicampi, signifi ca:

1. Ensino, pesquisa e extensão realizados, com qualidade 
e, de maneira indissociável, presentes em todas as unidades da 
UEMG;
2. Quadro de servidores docentes e administrativos estável 
e permanente;
3. Infraestrutura adequada para oferecer suporte ao 
desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão;
4. Financiamento adequado e compatível com a nova 
estrutura da UEMG;
5. Unidades integradas e identidade institucional 
incorporada, respeitado o principio da Unidade na Diversidade;
6. UEMG reconhecida como ator relevante para o 
desenvolvimento regional, a partir da potencialização de sua 
estrutura multicampi. 

Macro Objetivo

Descritores

Focos 
de atuação

Ações

Prazos

Indicador/Metas

Responsável
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MACRO OBJETIVO: Consolidar a UEMG como universidade 
multicampi, tendo por princípio orientador a construção da 

Unidade na Diversidade

1. Ensino, pesquisa e extensão 
realizados com qualidade 
e, de maneira indissociável, 
presentes em todas as 
unidades da UEMG;

2. Quadro de servidores 
docentes e administrativos 
estável e permanente;

3. Infraestrutura adequada 
para oferecer suporte 
ao desenvolvimento das 
atividades de ensino, 
pesquisa e extensão;

4. Financiamento adequado 
e compatível com a nova 
estrutura da UEMG;

5. Unidades integradas e 
identidade institucional 
incorporada, respeitado o 
principio da Unidade na 
Diversidade;

6. UEMG reconhecida como 
ator relevante para o 
desenvolvimento regional, 
a partir da potencialização 
de sua estrutura 
multicampi.

Baixa efetividade do sistema de 
avaliação de servidores docentes e 
administrativos, voltado às atividades 
acadêmicas e às metas institucionais

Inadequação dos planos de carreira 
e remuneração dos servidores 
administrativos e desatualização 
do plano de carreira dos servidores 
docentes

Recursos orçamentários e fi nanceiros 
incompatíveis com as demandas de 
expansão da Universidade

Ausência de entendimento coletivo da 
identidade institucional da Universidade

  Alternativas de 
captação de recursos, 
e acesso da UEMG à 
FAPEMIG e outros 
órgãos de fomento 
pouco explorados

 Estrutura 
organizacional 
incompatível e quadro 
de pessoal insufi ciente 
para o volume e 
complexidade do 
trabalho

Política de 
comunicação pouco 
estruturada para 
divulgação interna 
e externa da UEMG

A gestão 
compartilhada e 
descentralizada não 
está implantada em 
todas as unidades

Grande percentual de 
servidores docentes e 
administrativos com 
vínculo de trabalho 
instável

Baixo conceito de alguns cursos 
de graduação e pós-graduação 
apurados pelos órgãos de 
avaliação (CEE, CAPES, MEC, 
INEP)

Inadequação da 
infraestrutura física 
e acadêmica

Unidades pouco integradas 
nos aspectos acadêmicos, 
de gestão, de pessoal e de 
infraestrutura

Recursos logísticos e 
tecnológicos insufi cientes 
para integração da UEMG

DESCRITORES
DO MACRO OBJETIVO
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Foram mapeados os principais problemas da Universidade, 
os quais deverão ser enfrentados para alcance do macro 
objetivo. Estes problemas foram consolidados em 18 
(dezoito) situações defi nidas pelo grupo de trabalho 
e organizadas no Quadro Situacional apresentado 
anteriormente; que é o retrato da atual conjuntura da 
UEMG.

 

Desafi os da Gestão 2014 | 2018

Diante desse Quadro Situacional, a Universidade tem os 
seguintes desafi os: 

I. Oferecer Ensino, Pesquisa e Extensão, com 
qualidade atestada nos processos de avaliação e de maneira 
indissociável, em todas as Unidades da UEMG;

II. Garantir quadro de servidores docentes e 
administrativos permanente, qualifi cado e valorizado;

III. Viabilizar Infraestrutura física e acadêmica – prédios, 
instalações, bibliotecas, laboratórios, equipamentos – 
adequada ao desenvolvimento e à gestão das atividades da 
Universidade;

IV. Estabelecer um padrão de fi nanciamento para 
implementar as atividades planejadas e potencializar as 
políticas de Ensino, Pesquisa e Extensão em todas as Unidades;

V. Avançar na consolidação da UEMG como instituição 
universitária, respeitando e valorizando a diversidade que 
a compõe;

VI. Ampliar e consolidar a presença da UEMG nos 
cenários estadual, nacional e internacional.

Propostas de atuação 
para enfrentar os Desafi os

Para que as situações mapeadas sejam corrigidas ou 
solucionadas, superando assim os desafi os da gestão, 
foram propostas ações que deverão ser implementadas no 
curto, médio e longo prazos.

São 26 (vinte e seis) ações que foram agrupadas por Desafi o. 
Tais ações estão sendo detalhadas pelas Unidades e órgãos 
da UEMG, para defi nição de responsáveis e prazos. A partir 
do alcance dos resultados com a execução de cada ação 
proposta, é possível vislumbrar o atingimento do macro 
objetivo.
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Desafi os da Gestão Ação Proposta

I - Oferecer Ensino, 
Pesquisa e Extensão, 
com qualidade atestada 
nos processos de avaliação 
e de maneira indissociável, 
em todas as Unidades 
da UEMG

1 - Promover a melhoria da qualidade 
dos cursos de graduação ofertados 
pelas Unidades da UEMG

2 - Consolidar e ampliar o Ensino 
a Distância (EaD) no âmbito da 
Universidade e participar do projeto 
UAITEC do Governo de Minas

3 - Promover a ampliação dos 
programas e projetos de Extensão, 
em especial aqueles de impacto social

4 - Promover a ampliação e a 
melhoria de qualidade da Pesquisa 
e Pós-graduação nas Unidades da 
UEMG

5 - Incentivar o aumento da produção 
docente em periódicos, processos de 
inovação e a participação em eventos 
qualifi cados

6 – Instituir Política de Apoio ao 
Estudante

7 - Consolidar o modelo de Avaliação 
Institucional

8 - Realizar um processo de 
avaliação de servidores docentes e 
administrativos vinculado  às metas 
institucionais

Desafi os da Gestão Ação Proposta

II - Garantir quadro 
de servidores docentes 
e administrativos 
permanente, qualifi cado 
e valorizado

9 - Rever o quantitativo de cargos 
no quadro de servidores docentes 
e administrativos, para criação de 
novas vagas

10 - Realizar concursos para 
servidores docentes e administrativos

11 - Revisar e atualizar o Programa de 
Capacitação para servidores docentes 
e administrativos

12 - Promover a valorização dos 
servidores docentes e administrativos

III - Viabilizar Infraestrutura 
física e acadêmica – prédios, 
instalações, bibliotecas, 
laboratórios, equipamentos – 
adequada ao desenvolvimento 
e à gestão das atividades 
da Universidade

13 - Dar continuidade à construção do 
Campus BH

14 - Dotar todas as unidades da 
UEMG com instalações prediais 
adequadas ao seu funcionamento, 
conforme necessidades específi cas

15 - Prover as unidades com 
mobiliário, materias e equipamentos, 
necessários à realização das 
atividades acadêmicas, bem como 
garantir a devida manutenção 

16 - Estruturar e equipar bibliotecas e 
laboratórios

17 – Promover a adequada gestão dos 
imóveis próprios da  UEMG

IV - Estabelecer um padrão 
de fi nanciamento para 
implementar as atividades 
planejadas e potencializar 
as políticas de Ensino, Pesquisa 
e Extensão em todas as Unidades

18 - Adequar a proposta orçamentária 
de acordo com as demandas da 
Universidade

19 - Ampliar prospecção e acesso 
a oportunidades de apoio e 
fi nanciamento às atividades 
acadêmicas;
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física e acadêmica – prédios, 
instalações, bibliotecas, 
laboratórios, equipamentos – 
adequada ao desenvolvimento 
e à gestão das atividades 
da Universidade

13 - Dar continuidade à construção do 
Campus BH

14 - Dotar todas as unidades da 
UEMG com instalações prediais 
adequadas ao seu funcionamento, 
conforme necessidades específi cas

15 - Prover as unidades com 
mobiliário, materias e equipamentos, 
necessários à realização das 
atividades acadêmicas, bem como 
garantir a devida manutenção 

16 - Estruturar e equipar bibliotecas e 
laboratórios

17 – Promover a adequada gestão dos 
imóveis próprios da  UEMG

IV - Estabelecer um padrão 
de fi nanciamento para 
implementar as atividades 
planejadas e potencializar 
as políticas de Ensino, Pesquisa 
e Extensão em todas as Unidades

18 - Adequar a proposta orçamentária 
de acordo com as demandas da 
Universidade

19 - Ampliar prospecção e acesso 
a oportunidades de apoio e 
fi nanciamento às atividades 
acadêmicas;
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e Pós-graduação nas Unidades da 
UEMG

5 - Incentivar o aumento da produção 
docente em periódicos, processos de 
inovação e a participação em eventos 
qualifi cados

6 – Instituir Política de Apoio ao 
Estudante

7 - Consolidar o modelo de Avaliação 
Institucional

8 - Realizar um processo de 
avaliação de servidores docentes e 
administrativos vinculado  às metas 
institucionais

Desafi os da Gestão Ação Proposta

II - Garantir quadro 
de servidores docentes 
e administrativos 
permanente, qualifi cado 
e valorizado

9 - Rever o quantitativo de cargos 
no quadro de servidores docentes 
e administrativos, para criação de 
novas vagas

10 - Realizar concursos para 
servidores docentes e administrativos

11 - Revisar e atualizar o Programa de 
Capacitação para servidores docentes 
e administrativos

12 - Promover a valorização dos 
servidores docentes e administrativos

III - Viabilizar Infraestrutura 
física e acadêmica – prédios, 
instalações, bibliotecas, 
laboratórios, equipamentos – 
adequada ao desenvolvimento 
e à gestão das atividades 
da Universidade

13 - Dar continuidade à construção do 
Campus BH

14 - Dotar todas as unidades da 
UEMG com instalações prediais 
adequadas ao seu funcionamento, 
conforme necessidades específi cas

15 - Prover as unidades com 
mobiliário, materias e equipamentos, 
necessários à realização das 
atividades acadêmicas, bem como 
garantir a devida manutenção 

16 - Estruturar e equipar bibliotecas e 
laboratórios

17 – Promover a adequada gestão dos 
imóveis próprios da  UEMG

IV - Estabelecer um padrão 
de fi nanciamento para 
implementar as atividades 
planejadas e potencializar 
as políticas de Ensino, Pesquisa 
e Extensão em todas as Unidades

18 - Adequar a proposta orçamentária 
de acordo com as demandas da 
Universidade

19 - Ampliar prospecção e acesso 
a oportunidades de apoio e 
fi nanciamento às atividades 
acadêmicas;



27 | Plano de Gestão 2014 | 2018Plano de Gestão 2014 | 2018

Desafi os da Gestão Ação Proposta

V - Avançar na consolidação 
da UEMG como instituição 
universitária, respeitando 
e valorizando a diversidade 
que a compõe

20 - Consolidar o modelo de gestão 
democrática dos processos da 
Universidade

21 - Implantar programas e 
mecanismos para ampliar o 
conhecimento e integração entre as 
unidades da UEMG

22 – Assegurar a representação 
estudantil prevista nos instrumentos 
legais e aprofundar o diálogo com o 
Movimento Estudantil

23 - Desenvolver e implantar Política 
de Comunicação na e da UEMG, que 
construa e promova a identidade da 
Universidade na sua diversidade

VI - Ampliar e consolidar 
a presença da UEMG 
nos cenários estadual, 
nacional e internacional

24 - Promover ações coordenadas e 
permanentes de modo a ampliar a 
missão institucional da UEMG e sua 
importância política para a sociedade 
mineira

25 - Promover e ampliar a relevância 
regional de cada unidade da UEMG

26 - Ampliar o conhecimento externo 
sobre a UEMG e suas atividades e o 
entendimento sobre seus desafi os e 
potencialidades

 

Implementação 
O planejamento não se faz sem a participação dos responsáveis pela 
sua execução. 
Para a implantação deste Plano de Gestão, as ações aqui propostas 
serão, em cada unidade e órgão da UEMG, detalhadas, refi nadas e 
desdobradas em operações.* 
O detalhamento realizado deverá assegurar que as metas 
aprovadas pelo Conselho Universitário – CONUN – no Plano de 
Desenvolvimento Institucional – PDI estejam adequadamente 
contempladas.

deverão ser defi nidos: responsáveis; prazos;
indicadores/metas.

 Sistema de Gestão
De acordo com a concepção metodológica do Planejamento 
Estratégico Situacional - PES, o “Sistema de Gestão”  deve 
considerar o caráter dinâmico do jogo social em que se inserem 
as ações estratégicas. Por isso, o planejamento é visto como 
um processo que demanda um sistema de responsabilidade 
bem defi nido, além do desenvolvimento de mecanismos de 
acompanhamento e avaliação capazes de assegurar a contínua 
interação entre o plano e o contexto em que se desenvolvem as 
ações planejadas. 

Da mesma forma, para que o plano obtenha êxito em suas 
pretensões, faz-se mister a realização de acompanhamento 
contínuo das ações e prazos, de modo a monitorar passo a passo 
a implementação das ações planejadas. Essa característica do 

* Conforme descrito no mapa conceitual, 
produtos; recursos; e 
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plano pressupõe, todavia, a existência de um sistema de avaliação 
periódica dos resultados e do contexto, para que o esforço a ser 
empreendido esteja focado nas mudanças que deseja produzir a 
partir do projeto e dos valores que orientam as ações.
Diante do exposto, a Ofi cina de Planejamento Estratégico da 
UEMG aprovou algumas diretrizes com o intuito de transformar 
as formulações construídas ao longo da atividade em fundamentos 
para a ação coletiva. Tais diretrizes estão abaixo sintetizadas:

• A necessidade de promover a inserção do plano na 
estrutura e nos processos de gestão da Universidade, seja nos órgãos 
colegiados constituídos, seja nos mais diversos espaços de gestão 
presentes no cotidiano de trabalho;
• A disseminação do plano para todos os atores, internos 
e externos, que interagem com a Universidade em torno de seu 
projeto estratégico dado pelo Macro objetivo formulado para 
orientar o trabalho da gestão 2014-2018;
• A necessidade de elaborar e implementar um sistema de 
acompanhamento e monitoramento das ações, de modo a canalizar 
recursos e redirecionar o curso das ações quando a situação assim o 
demandar;
• Para que o plano seja concebido como orientador das ações 
estratégicas, será de fundamental importância que a alta direção 
assuma a responsabilidade de coordenação do plano elaborado 
coletivamente.

A consciência de que o plano de gestão deva ser sistematicamente 
avaliado e aperfeiçoado nos leva a concluir que,

“Não existe a possibilidade de um plano estar completo 
em seu esboço e em seu cálculo estratégico antes da ação. 
Na improvisação tática da ação do momento, completa-se 
o conteúdo prático do plano. Por conseguinte, um tema 
central de preocupação deve ser o estudo das forças que, no 
momento da prática, decretam o domínio da improvisação 
sobre o plano, ou do plano sobre a improvisação” 

(Carlos Matus).


