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Apresentação
Anterior a apresentação da presente proposta faz-se de fundamental importância
mencionar que nos referimos a uma construção fruto de uma articulação coletiva,
documento este elaborado por um grande grupo que adquiriu ao longo destes últimos dias
e/ou meses uma identidade e a partir dela se empoderou de um nome "Somos todos
UFVJM".
Quem teve a oportunidade de participar das discussões, de forma bem modesta,
poderá não comparar, porque este verbo não cabe no vocabulário de um grupo que acredita
no processo, mas identificar uma certa relação com o movimento ocorrido por ocasião do
Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que refere-se a um documento escrito por 26
educadores, em 1932, com o título "A reconstrução educacional no Brasil: ao povo e ao
governo. Circulou em âmbito nacional com a finalidade de oferecer diretrizes para uma
política de educação.
De igual forma, os "Pioneiros" de Diamantina, Teófilo Otoni, Unaí e Janaúba em
2019 sintetizam por meio de perspectivas, sonhos, ideais de um grupo multidisciplinar
composto por segmentos de toda a comunidade acadêmica e representantes do território
de atuação da UFVJM, a crença que uma "Universidade" e a "gestão de uma Universidade"
deve se pautar em princípios que valorizem as potencialidades da comunidade acadêmica
independente de posição política, religiosa, cultural, dentre outras, mas se pautando na
qualidade da ação a qual se propõe desenvolver para o benefício da nossa querida
Instituição; construção coletiva do Projeto e na fidedignidade das ações às condições do
contexto político, social, cultural e financeiro a que se propõe o projeto, no sentido de
articular o discurso a prática.
Então depois deste longo caminho o desejo de todos os integrantes do grupo e
comunidade acadêmica, no texto que ora apresentamos como produto deste momento que
carinhosamente denominamos primeira etapa percebemos que o medo de se expor cede
lugar a vontade de contribuir com aqueles que sonham com uma UFVJM em que as
pessoas possam sorrir, ter direito a escolha, transformar sonhos em realidade, ser
acadêmicos, mestres, doutores, ter uma profissão e permanecer no espaço acadêmico com
qualidade de vida.
Neste processo, tendo em vista o alcance dos objetivos, ocorreu a indicação de dois
representantes para ficar a frente do projeto "Somos todos UFVJM" O Prof Dr. Marcus
Gulepeli professor do Curso de Sistema de Informação-SI na condição de Reitor e a Prata
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Dra. Mara Ramalho professora na Diretoria de Educação a Distância- DEAD/UFVJM na
condição de Vice-reitora.
Mas é preciso a clareza de que o fato de uma proposta se concretizar, não significa
que está pronta, afinal estamos em uma universidade e parafraseando Beto Guedes em sua
música o Sal da Terra, "vamos precisar de todo mundo pra banir do mundo a opressão.
Para construir a vida nova vamos precisar de muito amor, a felicidade mora ao lado e quem
não é tolo pode ver. Vamos precisar de todo mundo. Um mais um é sempre mais que
dois.[..]
Nos permitindo deixar fluir o lado poético, por ser uma das vertentes do contexto
acadêmico, encerramos o primeiro momento do processo, certos (as) de que continuaremos
juntos (as) nas próximas etapas da proposta. Por tal motivo, vamos continuar fiéis aos
princípios do grupo cientes de que "pra melhor juntar as nossas forças. É só repartir melhor
o pão".(BETO GUEDES, 1981) .
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Pró-Reitoria de Administração
Principio Norteador
A Pró-Reitoria de Administração configura-se como setor estratégico da vida
Universitária cuja principal finalidade consiste em coordenar e regulamentar diferentes
atividades e áreas (suprimento e logística de materiais, bens e patrimônios, serviços
terceirizados, execução orçamentária e financeira, execução contábil e gestão de contratos
e de convênios na UFVJM).

Eixos estruturantes
Valorização dos servidores - a Proad é uma Pró-reitoria com especificidades e
que, para cumprir seu papel na administração de serviços, espaços e equipamentos
demanda de valorização e fortalecimento de seu corpo de servidores.
Agilidade e conhecimento técnico - com vistas a dar agilidade nos
encaminhamentos e atendimentos das demandas que são apresentadas, seria
pertinente a análise da criação de uma Assessoria Técnica de Legislação, cujas
principais ações seriam a orientações, enquadramento das demandas à legislação,
revisões de normativos, entre outras demandas desta natureza.
Qualificação dos quadros técnicos - promoção de programas de capacitação
específica para os servidores que lidam com licitações, contratos e compras.
Sugerimos capacitações em conjunto, incompany. Existe uma necessidade
frequente de atualização, considerando que diariamente, temos alterações de
legislação, acórdãos, jurisprudências que impactam a rotina de trabalho e alterações
de sistemas.
Descentralização administrativa — a Proad, para cumprir sua função estratégica na
UFVJM demanda a implementação do princípio de descentralização administrativa,
tendo uma diretoria em um dos quatro Campi da Universidade.
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Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis
Principio Norteador
A Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis - Proace tem como principal
missão consolidar a política de assistência estudantil realizando ações voltadas ao
envolvimento comunitário. Atua de modo conjunto e estratégico, com as demais PróReitorias e setores da UFVJM, bem como com instituições da comunidade acadêmica
(interna e externa) elaborando, executando e avaliando ações, projetos e programas,
alinhados aos pressupostos do Programa Nacional de Assistência Estudantil e com a
política de assistência estudantil da UFVJM.

Eixos estruturantes
Política de acolhimento — equipe multiprofissional de psicólogos, pedagogos,
assistentes sociais.
Serviço psicossocial — saúde mental (plantão psicológico, atividades de grupo,
intervenções sociais, atendimento psiquiátrico).
Direitos humanos — prevenção de violações aos direitos humanos, levando o
respeito à diversidade e valorização das diferenças, independente de raça, sexo,
nacionalidade, etnia, religião ou qualquer outra condição (nome social, violência
contra mulher, violência de gênero, trote universitário, assédios).
Ações afirmativas — reconhecimento de identidades e combate as desigualdades
de acessos, garantindo a equidade de direitos (apoio aos coletivos, núcleos de
estudos, Neabi).
Acessibilidade e inclusão — fortalecimento do Núcleo de Acessibilidade e InclusãoNACI, garantindo a execução das ações propostas.
Ações de esporte e lazer— ligas esportivas acadêmicas, academia escola, espaços
esportivos.
Atividade física e de lazer — garantir aos servidores horários para atividades físicas
e de lazer dentro dos horários de trabalho, visando a qualidade de vida do servidor.
Atenção à saúde — ações referentes ao funcionamento da unidade de referência do
Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Público Federal (SIASS).
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Pró-Reitoria de Extensão e Cultura
Principio norteador
A extensão proposta pela PROEXC parte da concepção de extensão como sendo
uma ação de interação entre estudantes e professores da universidade, com a sociedade
local e seu entorno, com o objetivo de articular o ensino, a pesquisa e a extensão por meio
de programas, projetos, cursos, eventos e prestação de serviços, implementados pelas
unidades acadêmicas e as diferentes áreas de conhecimento.

Eixos estruturantes
Interação Dialógica — desenvolvimento de relações entre Universidade e setores
sociais marcadas pelo diálogo e troca de saberes, superando-se, assim, o discurso
da hegemonia acadêmica e substituindo-o pela ideia de aliança com movimentos,
setores e organizações sociais.
Interdisciplinaridade e interprofissionalidade — ações extensionistas devem
buscar e superação da dicotomia visão generalista e visão especializada,
combinando especialização e consideração da complexidade inerente às
comunidades, setores e grupos sociais, com os quais se desenvolvem as ações de
Extensão, ou aos próprios objetivos e objetos dessas ações.
Indissociabilidade Ensino-Pesquisa-Extensão — reafirma a Extensão Universitária
como processo acadêmico. Nessa perspectiva, o suposto é que as ações de
extensão adquirem maior efetividade se estiverem vinculadas ao processo de
formação de pessoas (ensino) e de geração de conhecimento (pesquisa).
Impacto na Formação do Estudante — diz respeito às possibilidades de ampliação
do universo de referência dos estudantes, permitindo ao discente o enriquecimento
da experiência discente em termos teóricos e metodológicos. Como preconizado na
Constituição de 1988 e regulamentado pela PNE 2001-2010, a participação do
estudante nas ações de Extensão Universitária deve estar sustentada em iniciativas
que viabilizem a flexibilização curricular e a integralização de créditos logrados nas
ações de Extensão Universitária.
Impacto e Transformação Social — reafirma a Extensão Universitária como o
mecanismo por meio do qual se estabelece a inter-relação da Universidade com os
outros setores da sociedade, com vistas a uma atuação transformadora, voltada
para os interesses e necessidades da maioria da população e propiciadora do
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desenvolvimento social e regional, assim como para o aprimoramento das políticas
públicas.

Pró-Reitora de Graduação
Principio Norteador
A graduação é o principal pilar que sustenta a Universidade. E neste sentido ela
deve ter total prioridade dentro da nossa instituição. É necessário que tenhamos uma
formação profissional com qualidade, em diálogo com a sociedade, priorizando a ética e
cidadania. É necessário que haja um forte trabalho de consolidação dos cursos de todos os
campi. Desse modo elencamos como princípios gerais de nossa proposta:

Eixos estruturantes
Construção coletiva - o coletivo #SOMOS TODOS UFVJM busca, desde seu
surgimento, construir uma proposta para as Pró-reitorias coletiva contando com a
participação de todos/as e que expresse os anseios, desejos e aspirações de toda a
comunidade acadêmica da UFVJM.
Infraestrutura - a Prograd, bem como os cursos de graduação da UFVJM, na busca
pela excelência em oferta de vagas de Educação Superior demanda de
infraestrutura adequada e que permita o desenvolvimento acadêmico das ações de
ensino, pesquisa e extensão
Trabalho articulado entre Pró-reitorias e demais setores da UFVJM — a tão
almejada excelência na oferta de cursos de graduação não pode ser um projeto
apenas da Prograd, mas um desejo de todo o coletivo da UFVJM. Assim, faz-se
necessário o diálogo entre as pró-reitorias e demais setores da Universidade com
vistas a potencializar o ensino de graduação, o que, a médio e longo prazo,
fortalecerá a pós-graduação, as práticas extensionistas e o diálogo com os
municípios sede dos quatro campi (e adjacências)
Valorização de saberes e fazeres da comunidade acadêmica — a Prograd é uma
Pró-reitoria cujas especificidades demandam zelo na relação institucional entre os
diferentes segmentos da comunidade acadêmica (docentes, discentes e técnicos).
Assim, nossa proposta visa respeitar o saber de cada segmento e valorizar os
fazeres de cada indivíduo na construção de um projeto de Universidade coletivo e
plural.
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Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
Principio Norteador
A pró-reitoria de Gestão de Pessoas terá como princípio norteador estímulo ao
desenvolvimento de propostas que primem pela melhoria da qualidade de vida do servidor,
bem como assegurem o efetivo exercício das atribuições comuns ao cargo/função.

Eixos estruturantes
Redimensionamento e a qualidade — investimentos em programas de capacitação
continuada específicos para dirigentes, gestores, técnicos e docentes, no âmbito das
unidades administrativas e acadêmicas.
Dimensionamento das necessidades profissionais — estruturação, consolidação
de ações integradas e gerenciamento para o provimento, seleção e alocação de
servidores técnico-administrativos, orientada à realização de políticas, objetivos e
metas institucionais.
Suporte organizacional — mediação dos conflitos emergentes, proporcionando
melhorias nas relações de trabalho.
Ampliação dos programas de socialização e humanização no trabalho — para
os servidores e o desenvolvimento de ações que promovam a qualidade de vida, a
preservação do meio ambiente e o exercício da cidadania.
Promoção do bem-estar — qualidade de vida e oportunidades de realização
profissional entre os servidores docentes e técnico-administrativos.
Melhoria das condições objetivas de trabalho — com garantia de espaço físico,
infraestrutura, equipamentos e materiais suficientes e adequados ao desempenho
das funções dos servidores, docentes e técnico-administrativos.
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Fundação (FUNDAEPE)
Principio norteador
A Fundação Diamantinense de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão - FUNDAEPE,
é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa,
patrimonial e financeira, regendo-se pelo presente Estatuto e pelo que lhe for aplicável nos
termos da legislação em vigor. Celebra parcerias com órgãos públicos, empresas privadas,
órgãos de fomento para prestação de serviços técnicos e científicos.

Eixos estruturantes
Propor um novo estatuto da Fundação;
Trabalhar junto Ministério Público Estadual;
Trazer fundos do MPE na questão ambiental para ser usados em prol da
UFVJM e região;
Revogar/revisar da Resolução 12;
Propor serviços Gráficos;
Propor parceria permanente com UFVJM e suas empresas juniores;
Prestar serviços com as várias unidades acadêmicas e departamentos;
Farmácia-Escola;
Laboratório de Eventos;
Comercialização de carnes;
Biotério — venda de animais;
Explorar comercialmente a marca UFVJM;
Assessorar
Criação, desenvolvimento e acompanhamento de projetos municipais e
privados;
Prestar consultoria
Criação, desenvolvimento e acompanhamento de projetos municipais e
privados.
Oferecer Cursos
Parceria Estado;
Parceria Município;
Instituições Educacionais privadas.
Modalidade:presencial e on-line
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Níveis: extensão ou pós graduação — Latu Sensun
Duração: curta, média e longa
Promover Eventos
Criação e consultoria de eventos;
Captar recursos para Projetos Sociais
Criação, desenvolvimento e consultoria de projetos para captação de
recursos financeiros;
Nível :municipal, estadual e ONG's
Apoiar a Empresas Juniores
Estreitar o relacionamento das empresas Juniores com a FUNDAEPE;
Reformulação da Central das Empresas Juniores (CEJ);
Estruturação de um conselho formado por representantes das Empresas
Juniores existentes na UFVJM, com infraestrutura e suporte suficiente para a
realização de reuniões e ações conjuntas;
Recursos destinados a Central das Empresas Juniores administrados pela
Diretoria Executiva do CEJ formado por empresários juniores e eleita
democraticamente pelo conselho;
Espaço físico e infraestrutura adequada para o funcionamento do CEJ.
Implantação em parceria com o CEJ de uma Assessoria Jurídica e Contábil
as EJs;
Apoio as EJs na garantia de estrutura básica para funcionamento (Mobília e
Espaço Físico);
Apoio aos empresários juniores quanto a participação em eventos MEJ
(Transporte e Hospedagem).
Promover o diálogo com as Instâncias do Movimento Empresas Juniores;
Apoiar a realização dos eventos das empresas juniores;
Criação de políticas de incentivo e valorização do empreendedorismo.
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Tecnologia da Informação
Principio norteador
A Tecnologia da Informação está se tornando cada vez mais importante e necessária
nos serviços prestados aos cidadãos. No caso das organizações que compõem a
Administração Pública Federal (ARE), e não seria diferente na UFVJM, o uso amplamente
difundido da Tecnologia da Informação tem mostrado quão crítica ela se tornou e como as
organizações públicas estão dependentes dela. A característica multi campi da UFVJM faz
com a nossa capacidade de comunicação seja crucial para o bom funcionamento das
atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Eixos Estruturantes
Seguir as orientações da Estratégia De Governança Digital (EGD) para orientar as
iniciativas de transformação digital na UFVJM
Aprimorar a gestão de Tecnologia da Informação
Iniciar a implantação da Governança de T.I.
Promover a gestão de Segurança da Informação
Apoiar a contratação de soluções de tecnologia de informação
Realizar planejamento estratégico para satisfazer as necessidades atuais e futuras
Cumprir as legislações e regulamentações obrigatórias
Prestar soluções de T.I. com qualidade compatível com a necessidade da instituição
Prover maior interoperabilidade entre os sistemas de informação.
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Pró-Reitoria de Planejamento e Finanças
Principio Norteador
A Proplan é o órgão vinculado à Reitoria da UFVJM responsável pelo planejamento
institucional, bem como pela elaboração da proposta orçamentária anual, acompanhamento
da aplicação orçamentária e execução financeira e prestação de contas. Oferece suporte
aos demais setores da Universidade referentes à análise funcional de ações e atividades,
obtenção de informações, construção e execução de planos, projetos, propostas de
convênio, bem como subsidia iniciativas de modernização administrativa e expansão da
rede física.

Eixos Estruturantes
Observância e Aplicação das Normas Brasileiras de Administração Pública e das
Normas Regimentais da UFVJM
Planejamento Orçamentário Participativo e Transparência.
Equilíbrio Orçamentário e Resultados.
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Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Principio Norteador
A pesquisa e a Pós-graduação são fundamentais para consolidação da UFVJM.
Criam uma ótima imagem frente à sociedade, facilitam a inserção regional e ao mesmo
tempo fortalecem as parcerias nacionais e internacionais da instituição.
Eixos Estruturantes
Promover e proteger as conquistas tecnológicas resultantes de pesquisas e
investigações científicas desenvolvidos na UFVJM.
Valorizar e desburocratizar a administração dos programas de pós-graduação da
UFVJM, aproximando a PRPPG dos programas.
Realizar a inserção internacional de conteúdos estratégicos da pós-graduação da
UFVJM.
Fortalecer todos os programas de mestrado profissional, mestrado acadêmico e
doutorado da UFVJM;
Fortalecer os programas de pós-graduação que possuem curso de mestrado, de
forma a criar condições para a recomendação, pela CAPES, de cursos de
doutorado;
Motivar, induzir e fomentar a criação de programas de pós-graduação nos campi
fora de sede;
Promover a agregação das competências internas visando à qualificação das
pesquisas cientificas;
Fortalecer a política de ampliação da infraestrutura para a pesquisa no Campus JK e
nos campi fora de sede da UFVJM;
Ampliar a infraestrutura multiusuária (construção de laboratórios e aquisição de
equipamentos) para a condução de trabalhos de pesquisa por meio da captação de
recursos junto à FINEP, FAPEMIG, CNPq, CAPES e outros órgãos para a
construção de laboratórios e aquisição de equipamentos.
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