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Promover uma administração transparente e descentralUada, coerente com os
princípios da ética e da honestidade, buscando sempre dinamizar os diversos
setores da universidade com o provimento das melhores condições possíveis
para o desenvolvimento de suas respectivas atividades;
Manter o aprimoramento contínuo da infraestrutura dos campi, tendo em vista a
sustentabilidade, mobilidade, acessibilidade e segurança dos espaços públicos.
Investir em infraestrutura avançada para aprimorar as atividades acadêmicas;
Valorizar a comunicação interna e externa da UFVJM, visando melhorias para
aperfeiçoar a gestão dos processos internos e ampliar a visibilidade externa dos
cursos e projetos de ensino, pesquisa e extensão. Adotar estratégias inovadoras
de gestão da informação para ampliar o relacionamento e a interatividade da
UFVJM com a comunidade;
A graduação representa o principal pilar da Universidade e, portanto, será
prioridade nas políticas da UFVJM. A universidade deverá garantir a formação
profissional de qualidade, ancorada nos princípios da cidadania, da ética e da
autonomia. Primaremos pela consolidação dos cursos já ofertados;
A extensão universitária tem papel fundamental na construção da cidadania no
contexto da formação do estudante, pois além de proporcionar uma rica troca de
valores e saberes entre a Universidade e a Sociedade, promove a democratização
do acesso ao conhecimento gerado na Universidade. Diante disso, buscaremos
fomentar e fortalecer os projetos de extensão da UFVJM;
Assumir a assistência estudantil como questão estratégica para ampliação da
inserção regional da UFVJM nas suas áreas de influência, visando minimizar as
assimetrias mesorregionais em Minas Gerais, política fundamental para o
cumprimento do papel social da instituição, na perspectiva da inclusão,
permanência e respeito à diversidade;
Valorizar a arte e a cultura como aspectos fundamentais da vida acadêmica,
considerando-as como agentes da troca de saberes e para a construção do
conhecimento e, também, como componentes essenciais para a qualidade de
vida;
Promover harmonia dos campi da UFVJM com a paisagem e com os recursos
ambientais. Melhoria nos processos de planejamento e gestão ambiental dos
campi; desenvolver ações constantes de educação ambiental, investindo na
capacitação de toda a comunidade acadêmica;

Promoção de maior inserção política da UFVJM junto aos poderes instituídos,
especialmente municipais e estaduais, e também, com todos os setores da
sociedade, visando estabelecer parcerias de interesse da coletividade, na
perspectiva da melhoria dos serviços prestados nas mesorregiões que sediam os
campi. Trabalhar para a efetiva inserção da UFVJM em programas/projetos que
visem o desenvolvimento dos vales do Jequitinhonha, do Mucuri, e do Norte e
do Noroeste de Minas;
A pós-graduação e a pesquisa são elementos essenciais para a consolidação da
identidade e da imagem da UFVJM, ampliando a inserção regional e
contribuindo para a internacionalização da UFVJM. Nesse sentido, buscaremos
a consolidação da pós-graduação e da pes4 uisa da UFVJM;
Promoção do diálogo para o estabelecimento e aperfeiçoamento de políticas
, perenes de qualificação, capacitação, qualidade de vida para os servidores e
terceirizados da UFVJM;
Promover a qualidade de vida por meio da adequação da infraestrutura dos
campi, do incentivo às práticas esportivas e pelo fomentb a atividades que
valorizem a saúde e a convivência.

