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Linhas Básicas do Programa de Trabalho 

A nossa proposta de gestão da Reitoria 2019-2023 tem como ponto de partida a iminente 
necessidade de organização interna. Paralelamente, a UFVJM precisa definir politicas 
interinstitucionais abarcando os diversos setores do estado, bem como consolidar uma 
bancada parlamentar comprometida com nosso programa de desenvolvimento mesorregional 
por meio desta IFES. 

As pactuações com o Ministério da Educação referentes aos campi de Janaúba e Unaí 
precisam ser negociadas visando a finalização das obras e cumprir a meta de vagas de 
servidores. Situações emergências dos Cursos de Medicina do campus de Teófdo Otoni 
(FAMMUC) e do campus de Diamantina (FAMED) precisam ser priorizadas em comum 
entendimento com o Conselho Universitário - CONSU. 

Em termos de infraestrutura, existem inúmeras obras em diferentes fases de execução 
nos quatro campi, as quais requerem uma permanente política de negociação com o 
Ministério da Educação e aprovarmos um plano de investimento em demandas de alta 
prioridade institucional. A UFVJM apresenta sérios desafios internos que nos fragilizam 
comparativamente às outras IFES e isso requer planejamento aliado a uma política de gestão 
que prime pela qualidade das obras — o calcanhar de Aquiles da UFVJM. Vamos implantar a 
Prefeitura nos campi e os Prefeitos participarão do Conselho de Obras e de Infraestrutura da 
Universidade. 

Indubitavelmente, a gestão eficiente e organizada deve estar atenta ao controle diário 
e setorizado do custeio da universidade. O controle das planilhas deve envolver os Diretores 
das Unidades Acadêmicas, Chefes dos Departamentos e Coordenadores de Cursos, de forma 
a reduzir o custeio visando manter normalidade das atividades fins da universidade. 

.1. Com relação ao ensino, a elevada evasão gerou-nos um ranking negativo no cenário 
nacional, em termos de vagas remanescentes. Ouvindo os Docentes, os Colegiados dos 
Cursos e os Técnicos em Assuntos Educacionais deveríamos providenciar a reforma dos 
cursos da UFVJM, reestruturar e/ou suprimir cursos. Em contrapartida, pleitearmos no 
MEC a criação de um pacote de cursos tecnológicos com alta demanda no mercado de 
trabalho e afinados com nossa política de desenvolvimento mesorregional. Buscaremos 
parcerias com as Secretarias Municipais de Educação e a com as Superintendências de 
Ensino no enfretamento da evasão, conforme propostas do Plano Nacional de Educação. 

De similar maneira, deve-se pensar na reforma dos nossos 48 cursos de graduação, 
bem como pleitearemos novos cursos de ponta e ampliaremos matriculas na perspectiva de 
atingirmos 20.000 estudantes em 2030, tornando-nos a segunda maior universidade do 
Estado de Minas Gerais. 

A UFVJM precisa assumir liderança como farol de desenvolvimento mesorregional 
através de pactuações interinstitucionais envolvendo órgãos públicos, privados, as secretárias 
de estado, construindo políticas permanentes de longo alcance. 
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É oportuno salientar que todas as Pró-Reitorias serão reestruturadas funcionalmente, 
com redefinição de atribuições, metas e indicadores de gestão. Vale salientar para o papel 
pioneiro da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEXC) e da Pró-reitoria de Graduação 
(PROGRAD) em fortalecer parcerias com as instituições e com as comunidades. 

A Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP) implementará a gestão de pessoas 
em parceria com a Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG), a Comissão Interna 
de Supervisão do Pessoal Técnico Administrativo (CIS) e PROGRAD. 

A DTI estreitará laços com a PROGRAD e com a Diretoria de Educação Aberta e 
Distância (DEAD) e juntos promoveremos a maior inclusão de tecnologia digital no ensino 
de graduação desta casa, e proporemos a criação da Diretoria de Tecnologia e 
Aprimoramento Pedagógico. 

Através da Pró-reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis (PROACE) 
proveremos melhorias na política de acolhimento e assistência à comunidade acadêmica, com 
especial atenção aos estudantes. Em parceria com uma Fundação de Apoio (se possível com a 
FUNDAEPE), e com a Cooperativa dos Produtores da Economia Solidária vamos 
implementar o Restaurante Universitário (RU). 

Daremos prioridade ao espaço de convivência nos campzi Proveremos apoio 
institucional diferenciado a programas de apoio à saúde e a vida dos estudantes, com ênfase a 
apoio psicológico, em parceria com as secretárias municipais de saúde. Investiremos e 
incentivaremos espaços e em programas de esporte e arte — Centro Esportivo Universitário 
(CEU) e construiremos uma agenda positiva, de abrangência anual, contendo o conjunto de 
ações de integração dos estudantes e promoção de saúde e bem estar no ambiente 
universitário. 

Um Conselho constituído por todos os Pró-Reitores, com função consultiva, proverá 
apoio permanente ao Conselho deliberativo da FUNDAEPE no objetivo de torná-la uma 
empresa competitiva e gestora de grandes projetos, como forma de reciprocidade pelo apoio 
da FUNDAEPE à UFVJM desde 2005. 

A UFVJM precisa superar os desafios atuais implementando estratégias de 
organização com vista a eficiência nos procedimentos e na gestão dos processos. Somos 
servidores públicos comprometidos com a missão desta instituição e cabe-nos, como gestores 
valorizar e oportunizar nossos Docentes, o Pessoal Técnico-administrativo e os nossos 
Estudantes, na construção de grandes projetos por meio do Conselho de Integração 
Comunitário — CONSIC, a ser constituído por eminentes lideranças da sociedade e do estado. 

Finalizando, integrar para avançar requer um Reitor visionário e uma Magnífica Equipe 
de Trabalho. Neste sentido, como candidato a Reitor, tenho certeza que superaremos a 
crítica situação administrativa e de recursos financeiros da UFVJM. Nossa equipe tem perfil 
para enfrentamento e tomada de decisões, ouvindo os nossos Conselhos — CONSEPE, 
CONSU, CONCUR, as Unidades Acadêmicas e a sociedade, em harmonia com as políticas do 
Ministério de Estado da Educação. 

Diamantina, 04 de Abril de 2019 

Prof. 	r 	oares 
Candidato ao Cargo de Reitor UFVJM 
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