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Siglas e acrônimos
• CAEx – Cadastro de Ações Extensionistas

• CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

• CBH – Campus Belo Horizonte

• CEE/MG – Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais

• CENPA – Centro de Psicologia Aplicada da UEMG

• CETEC – Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais

• CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

• COEPE – Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão

• CONUN – Conselho Universitário

• EaD – Educação a distância

• ED – Escola de Design

• EdUEMG – Editora da UEMG

• Enade – Exame Nacional de Desempenho de Estudantes

• EsMu – Escola de Música

• FaE – Faculdade de Educação

• FaEnge – Faculdade de Engenharia de João Monlevade

• Fapemig – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais

• FaPP – Faculdade de Políticas Públicas Tancredo Neves

• FINANCIAR – Sistema de Prospecção de Agentes Financiadores em P, D & I

• FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos

• Fundamig – Federação Mineira de Fundações e Associações de Direito Privado

• Funedi – Fundação Educacional de Divinópolis



• Guignard – Escola Guignard

• INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira

• Ipsemg – Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais

• ISEAT – Instituto de Educação Superior Anísio Teixeira

• MCTI – Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

• MEC – Ministério da Educação

• NAE – Núcleo de Atendimento ao Estudante

• PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional

• PIBID – Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência

• POLITO – Instituto Politécnico de Torino

• PPP – Projeto Político Pedagógico

• PROEN – Pró-reitoria de Ensino

• PROEX – Pró-reitoria de Extensão

• PROPPG – Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação

• PROUEMG – Programa de Bolsa de Ensino da UEMG

• REDEMAT – Programas de Mestrado e Doutorado em Engenharia de Materiais

• SECTES – Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

• SEE – Secretaria de Estado de Educação

• SEPLAG – Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

• Sisu – Sistema de Seleção Unificado do Governo Federal

• UAB – Universidade Aberta do Brasil

• UEMG – Universidade do Estado de Minas Gerais

• UFOP – Universidade Federal de Ouro Preto

• Unimontes – Universidade Estadual de Montes Claros
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Apresentamos o Relatório de Gestão da UEMG correspondente ao nosso mandato, de julho de 2010 
a julho de 2014. Nele, enumeramos as principais conquistas e apresentamos alguns dados estatísticos 
representativos do período.

Como uma das nossas primeiras atividades, elaboramos o Plano de Gestão 2010/2014, de forma participativa, 
aplicando o modelo PES – Planejamento Estratégico Situacional e elencando os principais problemas a 
serem resolvidos. Esse exercício foi importante para o conhecimento mútuo entre os dirigentes, para a 
discussão sobre os principais problemas da Universidade e estabelecimento de metas e definição de ações 
estratégicas para repará-los. Os resultados obtidos também serviram para definir as metas a serem incluídas, 
na medida do possível, no Acordo de Resultados celebrado entre a UEMG, por meio de seus dirigentes, e 
o Governo de Minas.

A Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) foi criada por dispositivo da Constituição do Estado de 
Minas Gerais como uma instituição multicampi. Além das unidades que viessem a compor o Campus BH, 
deveria também absorver fundações educacionais existentes em diferentes localidades mineiras, fazendo-se 
presente em regiões densamente povoadas e desassistidas de ensino superior.

Desde então, a UEMG vem crescendo e expandindo a oferta de cursos e vagas, bem como de bolsas de 
ensino, de pesquisa e de extensão para estudantes e professores, cumprindo assim sua missão como a 
Universidade do povo mineiro.

No âmbito da gestão, no período abarcado pelo Plano supracitado, realizamos a reforma e aprovação do 
novo Estatuto da UEMG, obtivemos autorização da Câmara de Coordenação Geral, Planejamento e Gestão 
(CCGPG)  para a realização de concursos públicos para professores e servidores permanentes, conseguimos 
alteração do Plano de Carreira Docente, com ganhos reais na remuneração docente e incorporação das 
gratificações ao salário no ato da aposentadoria, e conseguimos um aumento considerável do número e 
proporção de professores com mestrado e doutorado.

No que tange às ações acadêmicas, criamos novos cursos de graduação nas unidades da capital e do interior, 
iniciamos a oferta de cursos de bacharelado a distância e cursos de especialização nessa modalidade, 
aumentamos o número de vagas oferecidas no processo seletivo, passando de 1.890 em 2010, para 2.325 
em 2014, inserimos programas de mobilidade, através do Programa Federal Ciência Sem Fronteiras e 
do convênio entre a UEMG e o Instituto Politécnico de Torino nível doutorado e de dupla titulação nível 
graduação, e firmamos cerca de 150 convênios com diversas universidades do exterior, além da ampliação 
da oferta de cursos de especialização, de mestrado e de doutorado.
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No que concerne à pesquisa, cresceu o número de projetos, de bolsas de iniciação científica e de mestrado, 
o número de grupos de pesquisa cadastrados e de publicações acadêmicas. O Seminário de Iniciação 
Científica e Extensão teve seu formato totalmente modificado, incorporando novas atividades e melhorando 
o nível das normas para envolver realmente o maior número de professores e estudantes de graduação e de 
pós-graduação.

Foi institucionalizada a realização da Semana UEMG, evento no qual trabalhos das mais variadas áreas de 
conhecimento são apresentados pela comunidade acadêmica das diversas unidades da UEMG. As atividades 
de extensão realizadas cresceram em termos de abrangência e quantidade, envolvendo diversas regiões de 
Minas Gerais.

Com relação à infraestrutura da Universidade, foi elaborado o projeto executivo e lançado o edital para a 
construção das duas primeiras unidades do novo Campus BH (Escola de Música e Faculdade de Educação), 
realizamos reformas nos prédios das Escolas Guignard e de Música e nas instalações da Unidade Acadêmica 
de Ubá, João Monlevade e Frutal, e foi cedido pelo Estado o prédio do Ipsemg, na Praça da Liberdade, em 
Belo Horizonte, para sediar a Escola de Design.

Em 2014, a UEMG passou a oferecer 159 cursos superiores públicos em 14 cidades quando considerados 
apenas os presenciais e 27 cidades quando somados os cursos de EaD. De igual forma, passou de cerca 
de 6.200 estudantes em 2012 para o expressivo número de 18.900 estudantes em 2014, se transformando 
na 3ª maior universidade pública de Minas Gerais. E o mais importante, com a preocupação de que esse 
crescimento quantitativo, que é significativo, seja também acompanhado pelo crescimento qualitativo.

Concluímos que, à luz do planejamento realizado em 2010, alcançamos metas expressivas e fundamentais à 
oferta de uma educação pública de grande qualidade. A UEMG, desta forma, aumenta também a esperança 
para milhares de jovens que buscam um futuro melhor através da qualificação universitária. Essa é a missão 
da Universidade, levar melhores oportunidades aos que habitam as Minas e as Gerais.

Dijon Moraes Júnior
Reitor 
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A UEMG foi criada em 1989, mediante determinação expressa no art. 81 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias (ADCT). O art. 82 do ADCT da Constituição Estadual facultou às fundações 
educacionais de ensino superior presentes na capital e no interior, instituídas pelo Estado, optar por serem 
absorvidas como unidades da UEMG.

A estrutura da Universidade foi regulamentada na Lei nº. 11.539, de 22/07/94, que também autorizou a 
incorporação à mesma da Fundação Mineira de Arte Aleijadinho (FUMA), da Fundação Escola Guignard, 
do Curso de Pedagogia do Instituto de Educação de Minas Gerais (IEMG) e do Serviço de Orientação 
e Seleção Profissional (SOSP). Atualmente, o Campus BH é formado pela Escola de Música (EsMu), 
Escola Guignard, Faculdade de Educação (FaE), Escola de Design (ED) e Faculdade de Políticas Públicas 
Tancredo Neves (FaPP).

A EsMu, uma das primeiras a integrar a UEMG, tem sua origem ligada à FUMA, que agregava três 
entidades dedicadas às artes, especialmente à música, existentes em Belo Horizonte: a Sociedade Coral de 
Belo Horizonte, a Sociedade Mineira de Concertos Sinfônicos e a Cultura Artística de Minas Gerais.

A origem do Curso de Pedagogia da FaE foi a Escola de Aperfeiçoamento criada em 1928. Em 1948, a 
Escola transformou-se no Curso de Administração Escolar (CAE). Em 1969, o CAE deu origem ao Curso 
de Pedagogia do IEMG, que foi incorporado à UEMG.

A Guignard, um marco na história do ensino de Artes Plásticas em todo o país, também é anterior à própria 
criação da UEMG. 

A ED tem sua origem em 1955, com a criação da Escola de Artes Plásticas, que foi anexada à já existente 
Escola de Música da FUMA, cuja inauguração data de 1954. Os cursos, inéditos à época, voltavam-se para 
as Artes Plásticas – pintura/escultura/gravura, para o desenho industrial, comunicação visual, decoração e 
ensino de desenho.

A FaPP foi criada através da Resolução CONUM/UEMG nº. 78/2005, de 10 de setembro de 2005, mas seus 
cursos só tiveram início em 2007. 

Completam as unidades existentes até 2013: a Faculdade de Engenharia de João Monlevade (FaEnge), as 
Unidades de Barbacena, de Frutal, de Ubá e de Leopoldina. Além delas, a Universidade oferece um curso 
fora de sede, em Poços de Caldas. 

Em Barbacena, o Instituto Superior de Educação “Dona Itália Franco” foi criado em janeiro de 2002 como 
uma unidade da UEMG fora de sede, tendo como finalidade atender às demandas da região por formação 
de professores para as séries iniciais do ensino fundamental.
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Na Unidade de Frutal, o primeiro vestibular foi em 2004, porém o campus foi estadualizado em 2007, 
mantendo, atualmente, sete cursos em funcionamento. 

A FaEnge iniciou suas atividades em 2006, oferecendo vários cursos de engenharia por sua localização 
privilegiada em um núcleo minero-metalúrgico do Estado.

No ano de 2006, a UEMG criou a Unidade de Ubá. Em 2007 iniciaram-se cursos de licenciatura em Química 
e Biologia, além do curso de Design de Produtos na sede.

A unidade UEMG de Leopoldina foi inaugurada em 2011, oferecendo o curso de Pedagogia com primeira 
turma aprovada no Processo Seletivo/2010.

UEMG antes da estadualização das Fundações: ano de referência 2010
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Em 26 de julho de 2013, foi regulamentada a incorporação das fundações associadas, prevista no ADCT. 
Nessa data, foi publicada a Lei nº. 20.807, que definiu os procedimentos para incorporação, à UEMG, 
dos cursos e atividades oferecidos por seis fundações associadas do interior do Estado, com sede nos 
municípios de Campanha, Carangola, Diamantina, Divinópolis, Ituiutaba e Passos. Na mesma Lei, foi 
prevista a transferência, para a UEMG, dos cursos de ensino superior oferecidos pela Fundação Helena 
Antipoff, no ISEAT, que já eram mantidos pelo Estado.

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

 

Em 3 de dezembro de 2013, foram publicados três decretos do Governador do Estado, determinando a 
absorção das atividades de ensino, pesquisa e extensão mantidas pela Fundação Cultural Campanha da 
Princesa, pela Fundação Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Carangola e pela Fundação Educacional 
do Vale do Jequitinhonha. Através dos Decretos n°. 46.358, 46.359 e 46.360, foram incorporados à UEMG 
os cursos e atividades oferecidas por essas Fundações associadas em Campanha, Carangola e Diamantina. 
A estrutura física, patrimonial e de equipamentos dessas Fundações está sendo incorporada à UEMG.
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Ainda no dia 3 de dezembro de 2013, foi publicado o Decreto nº. 46.361/2013, determinando que os cursos 
superiores do ISEAT, da Fundação Helena Antipoff, em Ibirité, também fossem incorporados à estrutura 
da UEMG.

Em 4 de abril de 2014, para completar o processo de absorção, o Governador do Estado assinou três 
decretos fixando datas para a absorção das atividades de ensino, pesquisa e extensão mantidas por três 
outras fundações associadas.

O Decreto n°. 46.478 determinou que, em 03/06/2014, fossem incorporadas à UEMG as atividades de 
ensino, pesquisa e extensão mantidas pela Fundação Educacional de Ituiutaba. Nos termos do Decreto 
nº. 46.477, a Fundação Educacional de Divinópolis (Funedi) terá seus cursos e atividades incorporados à 
UEMG em 03/09/2014. A última associada a ser objeto de incorporação será a Fundação de Ensino Superior 
de Passos, cujos cursos, atividades e patrimônio, nos termos do Decreto nº. 46.479, serão incorporados à 
UEMG em 03/11/2014.

UEMG após a conclusão da estadualização: ano de referência 2014
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Além disso, a UEMG oferecerá cursos fora de sede em Cláudio e Abaeté, hoje mantidos pela Funedi. Em 
termos do número de estudantes de graduação, passará a ser a terceira maior universidade pública de Minas 
Gerais, atendendo, anualmente, cerca de 18.900 estudantes matriculados.

Também terá aumentado, drasticamente, o número de cursos oferecidos, atingindo um total de 159 cursos 
superiores, sendo:

• 113 graduações presenciais;
• 02 graduações a distância;
• 37 especializações presenciais;
• 02 especializações a distância;
• 05 mestrados; e
• 01 doutorado (REDEMAT).

Vale destacar que além dos cursos presenciais, a UEMG se faz presente através do ensino a distância 
com cursos de graduação e pós-graduação em mais de 13 polos de apoio presenciais no Estado (Alterosa, 
Boa Esperança, Buritis, Cambuí, Campos Gerais, Corinto, Divinolândia de Minas, Frutal, Ipanema, 
Jaboticatubas, Nanuque, Taiobeiras e Ubá).

UEMG após a conclusão da estadualização das fundações associadas e oferta de cursos a distância no 
território mineiro: ano de referência 2014
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Plano de Gestão
A partir de 2010, mapeados os principais problemas da UEMG e estabelecidas as metas estratégicas para 
solucioná-los, os indicadores definidos para a UEMG começaram a apontar para suas atividades-fim e 
respectivas especificidades. O trabalho visando à definição de metas mais ligadas ao desempenho acadêmico 
da Instituição foi priorizado, em setembro de 2010, através de uma oficina de Planejamento Estratégico 
Situacional (PES)1 que envolveu 30 gestores da UEMG. 

Na ocasião, foram definidas as principais metas da UEMG até 2014, consolidadas no Plano de Gestão 
2010-2014, a partir dos seguintes desafios, definidos em seminários e workshops pelos seus principais 
dirigentes e gestores, utilizando a metodologia PES:

• Consolidar a UEMG como universidade multicampi;
• Ter corpo docente e administrativo permanente, qualificado e valorizado;
• Ter orçamento para realizar as ações planejadas; e
• Aumentar os conceitos e notas da UEMG nas avaliações do MEC, da Capes e do CEE/MG.

Em 2013, os mesmos gestores se reuniram em um Seminário de Reavaliação no qual a execução das metas 
propostas foi avaliada e foi elaborado o Relatório de Gestão 2010-2012, em que constam as principais 
realizações até então conseguidas e foram estabelecidos e readequados os próximos passos para o biênio 
2012-2014.

Além de fornecer as bases para a elaboração do Acordo de Resultados celebrado entre a UEMG e o 
Governo de Minas, tanto o Plano de Gestão quanto o Relatório do primeiro biênio foram elaborados de 
forma participativa, contando com uma ampla discussão sobre os problemas e possíveis soluções para a 
instituição.

1.  O PES é um método de planejamento por problemas e trata, principalmente, de cenários complexos, para os quais não existe solução 
normativa ou previamente conhecida. É importante destacar que os problemas são sempre abordados em suas múltiplas dimensões - 
política, econômica, social, cultural, etc. - e em sua multissetorialidade, pois suas causas não se limitam ao interior de um setor ou área 
específicos e sua solução depende, muitas vezes, de recursos extra-setoriais e da interação dos diversos atores envolvidos na situação. 
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Interlocução com instituições internacionais
As atividades de internacionalização da UEMG tornaram-se política institucional e têm se intensificado desde 
2010. Desta forma, houve o favorecimento das oportunidades em estabelecer parcerias com universidades 
no exterior com a viabilização de intercâmbios por meio de cooperação internacional, que possibilitam a 
realização de mobilidade acadêmica, duplo-diploma, graduação sanduíche, programa de doutorado e pós-
doutorado, realização de pesquisas e eventos internacionais em parcerias, dentre várias outras modalidades.

A UEMG participa regularmente, desde o início, das missões internacionais promovidas pela Associação 
Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais do Brasil (ABRUEM) em diversos países, 
visando a conhecer o cenário educacional, científico, tecnológico e cultural dos países e universidades 
visitadas, tendo como objetivo averiguar o “estado da arte” das instituições internacionais e promover 
benchmarking com a realidade brasileira, bem como a busca de parcerias nos âmbitos da mobilidade 
acadêmica e pesquisas conjuntas.

No ano de 2011 foi instituída uma assessoria técnica, ligada à Reitoria, para fornecer suporte à gestão 
superior para esse fim. Desde 2011, com a criação do programa Ciência sem Fronteiras, a Universidade vive  
uma nova perspectiva em relação às oportunidades de intercâmbio. Em 2012 foram enviados estudantes 
para vários países como Portugal, Alemanha, Holanda, Espanha, Chile, Estados Unidos, dentre outros. No 
mesmo ano, a UEMG também recebeu seus primeiros estudantes intercambistas, do Instituto Politécnico 
de Torino (POLITO). No ano de 2011, em parceria com a Fapemig, cinco estudantes da Escola de Design 
da UEMG participaram do programa de duplo-título no Instituto Politécnico de Torino, na Itália, onde 

permaneceram até setembro de 2013. Dentro da mesma 
parceria existente entre a UEMG, Fapemig e POLITO, 
a instituição envia todo ano até três professores da área 
de Design ou Engenharia para realizar doutorado na 
instituição italiana, com as vagas, taxas acadêmicas e 
bolsas de estudo asseguradas.

De 2011 até o momento foram enviados para o exterior 
173 estudantes, 34 professores e foram recebidos 16 
estudantes estrangeiros (Alemanha e Itália). O número 
de estudantes intercambistas aumentou em torno de 
900% e de professores mais de 1000%. Tais números 

Rafael Oliveira, aluno da Escola de Design, em intercâmbio 
na Universidade de Oregon - EUA
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são possíveis através dos convênios firmados junto a 9 países (Alemanha, Bélgica, Coreia do Sul, Cuba, 
EUA, França, Itália, México e Portugal) e 23 universidades.

Estudantes da UEMG que realizaram intercâmbio, de 2011 a 2013

Ano Intercambistas da UEMG (nº.)
2011 5
2012 52
2013 55
2014 61*
Total 173

* Número parcial de julho de 2014.

Corpo docente
A Universidade conta hoje com 64% de professores com titulação stricto sensu, sendo 44% de mestres e 
20% de doutores. A tabela a seguir sintetiza o nível de titulação do conjunto dos professores de todos os 
cursos da UEMG em 2010, comparada àquela registrada em dezembro de 2013.

Titulação do corpo docente total da UEMG, em 2010 e em 2013

Titulação
Corpo docente em 2010 Corpo docente em 2013

Nº. % Nº. %
Doutorado 81 11 166 19,7
Mestrado 324 43,8 367 43,5
Especialização 263 35.6 235 27,9
Graduação 71 9,6 75 8,9

Total 739 100 843 100

Considerando o corpo docente total no ano de 2010, a UEMG era constituída por apenas 11% de 
doutores. Três anos depois, essa proporção subiu para quase 20%. Mestres e doutores que, em 2010, 
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representavam 54,8% do quadro, já representavam, conjuntamente, em 2013, 63,2-% do corpo docente 
total da Instituição.

Concurso público
Até 2010, a UEMG só havia realizado concurso para 30 vagas de docentes, direcionadas à criação de 
mestrados. Em 2012, foram autorizadas 22 novas vagas de professores doutores direcionados à criação de 
novos mestrados e reforço aos mestrados existentes. 

Em fevereiro de 2013, a Instituição foi autorizada, pelo Estado, a realizar concursos públicos para 
preenchimento de 590 vagas de Professor de Educação Superior. Os concursos ocorrerão ao longo de três 
anos, e as vagas contemplarão os três níveis de ingresso na carreira (I, IV e VI).

Programa de Qualificação Docente
A Universidade tem buscado ampliar a titulação de seu corpo docente através de um programa institucional 
de qualificação. De 2010 a 2013, a UEMG manteve, anualmente, de 19% a 22% de seu corpo permanente 
realizando mestrado ou doutorado. No período analisado, 89 professores efetivos da UEMG concluíram 
programas de pós-graduação stricto sensu, sendo que 43 concluíram o doutorado e 46 se tornaram mestres.

Os resultados do Programa, que já são muito positivos, ainda serão ampliados pelos professores do quadro 
permanente que já estão realizando sua qualificação. Em 2013, a UEMG tinha 46 docentes fazendo o 
doutorado e 17 cursando o mestrado.

Plano de carreira
As negociações realizadas pela UEMG e Unimontes com a SEPLAG levaram a diversos avanços no que 
diz respeito à carreira docente. Uma das principais alterações na legislação relativa às carreiras refere-se à 
sistemática de promoção automática por escolaridade adicional, instituída na Lei nº. 20.336, de 02/08/2012, 
a qual acelera, em muitos anos, a evolução na carreira do professor que obtém o título de mestre ou doutor. 
Nos termos dessa Lei, a promoção por escolaridade adicional ocorre no mês seguinte à apresentação do 
título obtido.
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Ampliação de carga horária de docentes
Em novembro de 2007, quando foi publicada a Lei Complementar nº. 100, efetivando 420 docentes da 
UEMG, apenas um terço desses professores tinha o regime de 40 horas semanais de trabalho. Os outros 
dois terços foram efetivados com carga horária que variava de 6 a 39h/a. Para corrigir essa situação, uma 
das metas estipuladas no PDI com relação ao regime de trabalho dos docentes era “fazer gestões junto ao 
governo do Estado no sentido de regularizar a situação de regime de trabalho dos professores”.

Essa meta foi cumprida com êxito. As negociações com o governo do Estado resultaram na publicação do 
Decreto nº. 46.024, de 16 de agosto de 2012, que possibilitou a ampliação da carga horária de trabalho dos 
Professores de Educação Superior alcançados pela Lei Complementar nº. 100. A aplicação do Decreto, 
além de possibilitar a ampliação de carga horária semanal de trabalho para 40 horas para professores que 
tenham, pelo menos, a especialização, contém dispositivo que exige, como contrapartida, a progressiva 
redução do quadro de docentes designados. Como resultado da aplicação do Decreto, em 2013, 120 
professores efetivados da UEMG tiveram sua carga horária semanal ampliada, o que resultou na supressão 
de 80 designações. 

Uma vez que essa ampliação foi condicionada à apresentação, pelos professores, de plano de trabalho que 
evidenciasse o aumento de sua contribuição e envolvimento nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, 
deve trazer impactos positivos sobre a produção da Instituição. A ampliação do número de docentes com 
regime de 40 horas permitiria ainda, a partir de 2014, a ampliação da proporção do número de professores 
em regime de dedicação exclusiva.

Como resultado dessas mudanças, a UEMG ampliou a proporção de professores em tempo integral. O 
quadro que se segue mostra a composição do corpo docente da UEMG, em 2013, em função do regime de 
trabalho. Verifica-se que 56% dos docentes dedicaram, semanalmente, quarenta ou mais horas de trabalho 
à Instituição, sendo 9% com dedicação exclusiva.  

Relação de jornada de trabalho de professores da UEMG

Regime de trabalho
Docentes

Nº. %
Horista (menor que 12h) 16 2

Tempo Parcial (12 até 39h) 357 42
Tempo Integral (40 horas) 392 47
Tempo Integral (com dedicação exclusiva) 78 9
Total 843 100
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Pessoal técnico-administrativo
Anualmente, servidores da Universidade participam de cursos de capacitação oferecidos pelo governo do 
Estado. Em 2012, foram oferecidos alguns cursos ministrados pela Fundação João Pinheiro, entre os quais 
o de Gestão de Convênios e Elaboração de Projetos, nos quais foram qualificados 40 servidores. Em 2013, 
o Estado ofereceu, através da Fundamig, um curso de qualificação em Captação de Recursos, no qual 20 
servidores da UEMG se capacitaram.
Além disso, como parte das estratégias institucionais para a capacitação de servidores, a FaPP ofereceu aos 
servidores, em 2012-13, uma turma no curso de Especialização em Gestão Pública – Ênfase em Ensino 
Superior, com 40 vagas destinadas aos servidores da UEMG.

Infra estrutura e serviços
Prédios
A UEMG tem buscado a melhoria da infraestrutura existente, com a adequação de ambientes (salas de aula, 
laboratórios, oficinas e outros) para o desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão. Essas reformas 
contemplam também preocupações com a iluminação, ventilação, segurança e biossegurança, tratamento 
de lixo químico, deposição de dejetos, entre outros. Leva-se em conta, também, nesse aspecto, o acesso de 
toda a comunidade, incluindo as pessoas com deficiências, a todos os espaços físicos e aos equipamentos. 
Essas medidas vêm sendo adotadas, no limite de nossos recursos, sem perder de vista o objetivo principal 
que é a construção de prédios próprios e definitivos. Os imóveis em que funcionam as unidades da UEMG 
apresentam condições de infraestrutura bastante variadas.

Nos últimos três anos todos os prédios da Universidade sofreram algum tipo de intervenção visando à 
melhoria de sua infraestrutura. Ressalta-se o investimento no prédio cedido à UEMG pela SEE, onde, 
mediante projeto elaborado pelo mestrado da FaE, foram obtidos recursos FINEP, complementados com a 
contrapartida obtida pela Reitoria junto ao governo do Estado. O novo espaço abrigará parte do mestrado 
da FaE, parte do mestrado em Arte e Cultura da Escola Guignard e da Escola de Música. Também, a 
reforma da Guignard e da FaPP e o complexo de obras no campus de Frutal, do prédio em Ubá e o maciço 
investimento laboratorial em João Monlevade. Reformas, adequações e adaptações são uma constante 
em uma instituição que está em franco crescimento e melhoria. Mesmo em prédios condizentes com as 
necessidades atuais de algumas escolas, como é caso da ED, a Universidade está conseguindo avanços. 
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Como resultado de mediação realizada pelo governo de Minas, essa escola será transferida para o antigo 
prédio do Ipsemg na Praça da Liberdade. Isso possibilitará uma atualização de equipamentos e oficinas 
da escola, bem como crescimento, com mais cursos de graduação, extensão e pós-graduação, fazendo da 
Escola de Design da UEMG a maior escola do gênero do Brasil em números absolutos de professores e 
estudantes e também em infraestrutura, com 14.500m2 de área construída na nova instalação.

Em Belo Horizonte, a UEMG é proprietária de dois terrenos situados na Avenida José Cândido da Silveira, 
no Horto, totalizando uma área de 119.000 m2. Em um desses terrenos, o de 90.000 m2, será construído o 
Campus UEMG BH, abrigando a Reitoria e as unidades da capital, com exceção de parte das atividades da 
Guignard, que continuarão funcionando no atual prédio no bairro Mangabeiras.

A partir do projeto executivo do novo Campus foram obtidos recursos junto ao governo e a licitação para a 
primeira etapa das obras já foi realizada.

 
Maquete do novo campus da UEMG

Em 2014, a artista e colecionadora Priscila Freire cedeu todo o seu acervo artístico e cultural à UEMG, 
através da Escola Guignard, além de uma área de preservação ambiental para que a Universidade construa 
ali o Memorial Alberto e Priscila Freire, um núcleo de experimentação e residência artística.

Bibliotecas
O acervo da UEMG tem sido ampliado. Em 2012 e 2013, foram adquiridos mais de R$150 mil em livros 
para a graduação, além dos valores disponibilizados para a aquisição de livros para a pós-graduação. Só 
para a Unidade Frutal, onde funcionam sete cursos, foram adquiridos 581 títulos e 4.729 exemplares. Além 
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disso, para a FaEnge, foram destinados recursos da ordem de R$100 mil por convênio entre a Fapemig, 
SECTES e UEMG para atualização do acervo bibliográfico dos cursos de engenharia.

Vale ressaltar que, com a incorporação das Fundações Associadas de Campanha, Carangola, Diamantina, 
Ituiutaba, Passos e Divinópolis, além do IESAT de Ibirité, o acervo da UEMG terá um significativo aumento 
de títulos e exemplares, bem como uma maior diversificação, uma vez que a UEMG passa a ter cursos em 
diversas outras áreas do conhecimento.

Sistema de Registro de Publicações
Como parte das estratégias para melhor conhecer e divulgar a pesquisa desenvolvida na Instituição foi 
iniciada, em 2012, a publicação anual do Catálogo de Publicações da UEMG, que em sua primeira versão 
teve por base a produção de 2011. 

A experiência realizada reforçou a necessidade de criação de um registro eletrônico e sistemático das 
publicações realizadas no âmbito da Instituição, alimentado pelos docentes, mas que possa ser creditado 
pelas chefias de departamento e acessado pela Diretoria das Unidades e pela Administração Central, com 
vistas ao melhor conhecimento, divulgação e gerenciamento da pesquisa. 

Para tanto, foi criado um módulo eletrônico do Sistema de Informações e Gerenciamento Acadêmico 
denominado PUBLIC, no qual os docentes fornecem as informações sobre suas publicações à Instituição. 
A primeira versão do sistema foi lançada em outubro de 2012. O sistema continuou sendo desenvolvido 
em 2013.

Também foi criado um Sistema de Mapeamento de Projetos (MAP), que visa identificar os projetos 
de pesquisa realizados na Instituição, identificar os pesquisadores que trabalham nas mesmas áreas, as 
instituições parceiras, as publicações e orientações vinculadas a cada projeto e outras informações 
relevantes para o conhecimento da situação da pesquisa na Instituição e para favorecer a identificação de 
novas possibilidades de agregação de pesquisadores aos grupos existentes.
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AÇÕES 
ACADÊMICAS
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Ensino
Cursos de graduação
A UEMG oferece atualmente 67 cursos de graduação presencial, que abrangem diversas áreas de 
conhecimento.

Cursos em funcionamento na UEMG por unidade acadêmica, em 2014

Unidade Curso Modalidade Habilitação

Barbacena
Ciências Sociais Licenciatura -

Pedagogia Licenciatura -

ED

Artes Visuais Licenciatura -
Design de Ambientes Bacharelado -
Design de Produto Bacharelado -
Design Gráfico Bacharelado -

EsMu

Música Licenciatura Educação Musical Escolar

Música 
Licenciatura Canto
Licenciatura Instrumento

Música
Bacharelado Canto
Bacharelado Instrumento

Guignard
Artes Plásticas Bacharelado -
Educação Artística Licenciatura -

FaE Pedagogia Licenciatura -

FaPP

Tecnol. em Gestão Pública Tecnólogo -
Tecnol. em Gestão de 
Recursos Humanos Tecnólogo -

Tecnol. em Proc. Gerenciais 
– Ênfase em Gestão das 
Organizações de Terceiro 
Setor

Tecnólogo -
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FaEnge

Engenharia Ambiental Bacharelado -
Engenharia Civil Bacharelado -
Engenharia de Minas Bacharelado -
Engenharia Metalúrgica Bacharelado -

Frutal

Administração Bacharelado -
Ciência e Tecnologia de 
Laticínios * Bacharelado -

Comunicação Social
Bacharelado Jornalismo
Bacharelado Publicidade e Propaganda 

Direito Bacharelado -
Geografia Licenciatura -
Sistema de Informação Bacharelado -
Tecnol. em Alimentos Tecnólogo -
Tecnol. em Produção 
Sucroalcooleira Tecnólogo -

Leopoldina Pedagogia Licenciatura -
Poços de Caldas Pedagogia Licenciatura -

Ubá
Ciências Biológicas Licenciatura -
Química Licenciatura -
Design de Produto Bacharelado -

Carangola

Administração Bacharelado -
Ciências Biológicas Licenciatura -
Geografia Licenciatura -
História Licenciatura -
Letras Licenciatura Português / Inglês
Matemática Licenciatura -
Pedagogia Licenciatura -
Sistemas de Informação Bacharelado -
Serviço Social Bacharelado -
Turismo Bacharelado -
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Ibirité

Ciências Biológicas Licenciatura -
Educação Física Licenciatura -
Letras Licenciatura Português / Inglês
Matemática Licenciatura -
Pedagogia Licenciatura -

Ituiutaba

Agronomia Bacharelado -
Ciências Biológicas Licenciatura -
Direito Bacharelado -
Educação Física Licenciatura -
Engenharia da Computação Bacharelado -
Engenharia Elétrica Bacharelado -
Pedagogia Licenciatura -
Pedagogia - Curso fora de 
sede (Santa Vitória) Licenciatura -

Psicologia Bacharelado -
Química Licenciatura -
Sistemas de Informação Bacharelado -
Tecnologia em Agronegócio Tecnólogo -
Tec. em Gestão e 
Planejamento Ambiental Tecnólogo -

Tecnologia em Produção 
Sucroalcooleira Tecnólogo -

Campanha
História Licenciatura -
Pedagogia Licenciatura -

Diamantina Direito Bacharelado -

* O curso de Ciência e Tecnologia em Laticínios – Unidade Frutal, deixou de ofertar vagas em Processo Seletivo a partir de 2012, conforme 
Decreto S/Nº. de 07/10/2011
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A tabela a seguir mostra o número de matriculados e de concluintes em 2012 e 2013, por unidade

Estudantes matriculados e concluintes na UEMG, em 2012 e 2013, por unidade

Unidade
Estudantes matriculados (nº.) Estudantes concluintes (nº.)

2012 2013 2012 2013
Guignard 454 378 85 70
ED 749 894 127 124
FaE 761 728 187 160
EsMu 314 274 69 49
FaPP 200 197 72 79
Barbacena 286 298 82 52
Frutal 1028 1026 182 165
FaEnge 889 911 67 46
Ubá 264 304 48 36
Leopoldina 70 109 0 0
Poços de Caldas 144 142 30 29
Diamantina 306 344 97 91
Ibirité 1592 1751 262 386
Carangola 601 712 161 174

Crescimento da oferta de vagas
O número de vagas oferecidas pela UEMG tem aumentado fortemente nos últimos anos, como resultado 
da criação de novos cursos. A esses processos soma-se, em 2014, a oferta de dois cursos de graduação a 
distância e a incorporação de novas unidades e cursos, em decorrência do processo de estadualização.

No processo seletivo realizado para 2010 foram oferecidas 1.890 vagas. Para o seu processo seletivo 
2014, a UEMG ofereceu 1.548 vagas para cursos presenciais e 350 vagas em dois cursos a distância. Com 
esses cursos totalizam-se 33 cursos de graduação. Além das vagas oferecidas em seu próprio processo 
seletivo, a UEMG ofereceu pelo Sisu, para 2014, 427 vagas. Somadas às vagas de seu processo seletivo, a 
UEMG disponibilizou, para o ano de 2014, um total de 2.325 vagas, que representam um crescimento 
de 23% em relação ao número oferecido em 2010.
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Relação candidato por vaga - Vestibular
A tabela abaixo evidencia a procura pelos cursos da UEMG no último vestibular, através da relação 
candidato por vaga.

Número de vagas oferecidas, candidatos inscritos e relação candidato por vaga nos cursos da UEMG, 
no processo seletivo 2013

Curso
2013

Total de vagas (nº.) Inscritos (nº.) Candidatos por vaga
Artes Plásticas - Bacharelado - Manhã 25 113 4,52
Artes Plásticas - Bacharelado - Noite 25 135 5,40
Artes Plásticas - Bacharelado - Tarde 25 80 3,20
Educação Artística - Licenciatura - Manhã 25 34 1,36
Educação Artística - Licenciatura - Noite 25 45 1,80
Total Guignard 125 407 3,26
Artes Visuais - Licenciatura - Noite 30 90 3,00
Design de Ambientes - Bacharelado - Manhã 30 423 14,10
Design de Ambientes - Bacharelado - Tarde 30 218 7,27
Design de Produto - Bacharelado - Manhã 30 202 6,73
Design de Produto - Bacharelado - Noite 30 239 7,97
Design Gráfico - Bacharelado - Manhã 30 453 15,10
Design Gráfico - Bacharelado - Noite 30 399 13,30
Total ED 210 2024 9,64
Pedagogia - Licenciatura - Manhã 60 212 3,53
Pedagogia - Licenciatura - Noite 60 316 5,27
Pedagogia - Licenciatura - Tarde 60 123 2,05
Total FaE 180 651 3,62
Música - Licenciatura (Hab. em Educação 
Musical Escolar) - Manhã 40 99 2,48

Música - Licenciatura (Hab. em Instrumento 
ou Canto) - Noite 40 321 8,03

Total EsMu 120 530 4,42
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 Curso
2013

Total de vagas (nº.) Inscritos (nº.) Candidatos por vaga
Curso Superior de Tec. em Gestão das 
Organizações do Terceiro Setor - Noite 30 94 3,13

Curso Sup. de Tec. em Gestão de RH - Noite 30 229 7,63
Curso Sup. de Tec. em Gestão Pública - 
Noite 30 288 9,60

Total FaPP 90 611 6,79
Total Campus BH 725 4223 5,82
Pedagogia - Licenciatura - Noite 60 158 2,63
Ciências Sociais - Noite 30 61 2,03
Total Barbacena 90 219 2,43
Administração - Bacharelado - Manhã 38 80 2,11
Administração - Bacharelado - Noite 38 189 4,97
Comunicação Soc.  - Bacharelado - Noite 38 145 3,82
Curso Superior de Tec. em Processos 
Sucroalcooleiro - Noite 38 30 0,79

Direito - Bacharelado - Manhã 38 345 9,08
Direito - Bacharelado - Noite 38 328 8,63
Geografia - Licenciatura - Noite 38 54 1,42
Sist. de Informação - Bacharelado - Noite 38 85 2,24
Tecnologia em Alimentos 30 38 1,27
Total Frutal 334 1294 3,87
Eng. Ambiental - Bacharelado - Noite 60 485 8,08
Eng. de Minas - Bacharelado - Noite 60 831 13,85
Eng. Metalúrgica - Bacharelado - Diurno 60 335 5,58
Total FaEnge 240 2477 10,32
Pedagogia - Licenciatura - Noite 30 120 4,00
Total Leopoldina 30 120 4,00
Pedagogia - Licenciatura - Noite 60 160 2,67
Total Poços de Caldas 60 160 2,67
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 Curso
2013

Total de vagas (nº.) Inscritos (nº.) Candidatos por vaga
Ciências Biológicas - Licenc. - Noite 23 122 5,30
Design de Produto - Bacharelado - Curso 
fora de sede do Campus BH - Noite 23 156 6,78

Química - Licenciatura - Noite 23 67 2,91
Total Ubá 69 345 5,00
Total unidades do interior 823 4615 5,61
Total geral 1548 8838 5,71

Políticas de ações afirmativas - PROCAN
A política de cotas para o ingresso nos cursos superiores foi instituída pela Lei Estadual nº. 15.259, de 27 de 
julho de 2004. Com a vigência da norma, a UEMG foi uma das primeiras do Estado a adotar a política, por 
meio do Programa de Seleção Socioeconômica dos Candidatos ao Processo Seletivo (PROCAN), passando 
a reservar:   

• 20% (vinte por cento) para os candidatos afro-descendentes, desde que carentes; 
• 20% (vinte por cento) para os candidatos egressos da escola pública, desde que carentes; 
• 5% (cinco por cento) para candidatos portadores de deficiência e indígenas2.

Para concorrer às vagas da Instituição pelo sistema de cotas, todos os interessados devem comprovar renda 
familiar per capita de um salário mínimo e meio.

Números relativos aos candidatos ao PROCAN, de 2010 a 2014

Ano Inscritos
Analisados/

documentação 
postada

Habilitados Inabilitados
Habilitados 
presentes no 
Vestibular

Isentos da taxa 
de inscrição

2010 1380 685 452 233 203 163
2011 980 699 362 337 212 160

2012 2240 857 643 214 333 191
2013 2316 767 520 247 229 181
2014 1794 679 516 163 338 197

2. Conforme artigos 1º e 3º da Lei Estadual nº. 15.259, de 27 de julho de 2004.
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O sucesso do Programa pode ser vislumbrado na tabela abaixo, referente ao vestibular 2014, no qual houve 
vários candidatos selecionados via PROCAN que se destacaram na classificação geral:

Classificação geral dos candidatos selecionados para o PROCAN de 2014

Classificação Categoria Unidade Curso

1º 2 Frutal
Administração - Noite
Sistema de Informação - Noite

2º 2 Ubá Ciências Biológicas - Noite

4º 2
Frutal Administração - Noite
Belo Horizonte Música Bacharelado

5º
3 Belo Horizonte Pedagogia - Manhã
2 Poços de Caldas Pedagogia - Noite

6º
4 Ubá Química - Noite
2 João Monlevade Engenharia Ambiental - Noite

8º 2 João Monlevade Engenharia Civil - Diurno
10º 2 Belo Horizonte Design de Produto - Noite

11º
1 Belo Horizonte

Educação Artística - Noite
Música Hab. Escolar

2 João Monlevade Engenharia Metalúrgica

13º 2
Frutal Comunicação - Noite
Belo Horizonte Pedagogia - Manhã

14º 2 Belo Horizonte
Educação Artística - Manhã

Pedagogia - Manhã

15º 2
Belo Horizonte Pedagogia - Manhã
João Monlevade Engenharia Civil - Diurno
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Sistema de Seleção Unificado do Governo Federal - Sisu
Em 2012, a UEMG aderiu ao Sisu, repetindo a adesão em 2013, em cujo vestibular foram destinadas, 
após aprovação no Conselho Universitário, 25% das vagas ofertadas em cursos que não exigem prova de 
habilidade específica. 

As 427 vagas ofertadas pela UEMG através do Sisu 2013 mostraram uma maior relação candidato por vaga 
que aquelas oferecidas no sistema próprio de seleção da Universidade.

Número de vagas oferecidas, de candidatos inscritos e relação candidato por vaga, nos cursos da 
UEMG, no processo Sisu 2013

Sisu 2013 Nº.
Vagas ofertadas 427
Inscritos em 1º chamada 427
Inscritos em 2º chamada 283
Inscritos em lista de espera 6932
Relação candidato por vaga 17,9

Todas as vagas foram preenchidas, sendo que houve cursos que tiveram demanda superior a 90 candidatos 
em lista de espera, mas a média registrada foi de 17,9 candidatos por vaga.
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Desempenho na Avaliação Nacional de Cursos (ANC)3  e no CEE/MG
Entre 2011 e 2013, período do último relatório 
de recredenciamento do CEE/MG4, 29 cursos da 
UEMG foram avaliados. Desse total, 10 cursos 
obtiveram nota A e 19 cursos obtiveram nota 
B. Esse percentual é superior ao demonstrado 
pela UEMG no período de 2008 a 2010.

Esses números representam avanços significativos 
na qualidade dos cursos. Observa-se ainda que, 
embora muitos dos cursos da UEMG ainda 
obtenham nota B, vem sendo verificada a 
ampliação no tempo de renovação concedido aos 
cursos pelo CEE, o que também indica melhorias 
da situação vigente nos mesmos nesse último 
período.

Em 2011 e 2012, a UEMG teve 21 cursos 
avaliados pelo ENADE sendo que, desse total, cinco receberam nota máxima, 5 , dez receberam nota 4, 
quatro receberam nota 3 e apenas dois cursos receberam nota 2. Do total de cursos avaliados na UEMG, 
71,42% obtiveram nota 4 ou acima, considerada superior pelo INEP. 

Os resultados obtidos pelos cursos da UEMG na última avaliação realizada pelo CEE/MG, 2011-2013, e na 
avaliação do Enade, em 2011 e 2012, são mostrados a seguir.

3. A Avaliação Nacional de Cursos é realizada pelo INEP, e engloba todos os aspectos que giram em torno de três eixos: avaliação das 
instituições, dos cursos e do desempenho dos estudantes. Ela possui uma série de instrumentos complementares, entre eles o Enade.

4. O CEE/MG faz o credenciamento de universidades do Estado, o que consiste na transformação de instituições de educação superior 
vinculadas ao sistema estadual de ensino em instituições universitárias. Em intervalos de tempo pré-determinados, essas instituições devem 
ser avaliadas novamente e recadastradas junto ao Conselho.

Alunos e professores do curso de Ciências Biológicas de Ubá
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Desempenho na Avaliação Nacional (ANC) e do CEE/MG*

Unidade Curso
Avaliação pelo CEE/MG Avaliação no Enade
Ano Conceito Ano Nota

Barbacena
Ciências Sociais/ Licenciatura 2012 B 2011 ***
Pedagogia/ Licenciatura 2013 B 2011 4

ED

Artes Visuais/ Licenciatura 2011 B 2011 4
Design de Ambientes/ Bacharelado 2011 B 2012 4
Design Gráfico/ Bacharelado 2013 A 2012 4
Design de Produto/ Bacharelado 2013 A 2012 4

EsMu

Música/ Licenciatura - Habilitação em 
Educação Musical Escolar 2012 B 2011 2

Música/ Bacharelado - Habilitação em 
Canto ou Instrumento 2012 B ** **

Música/ Licenciatura - Habilitação em 
Canto ou Instrumento 2012 B 2011 2

Guignard
Artes Plásticas/ Bacharelado 2013 B ** **
Educação Artística/ Licenciatura 2013 B ** **

FaE Pedagogia/ Licenciatura 2013 B 2011 4

FaPP

Tecnologia em Gestão Pública 2013 A 2012 3
Tecnologia em Gestão de Recursos 
Humanos 2012 A 2012 5

Tecnologia em Processos Gerenciais - 
Ênfase em Gestão das Organizações do 
Terceiro Setor

2013 A ** **

FaEnge

Engenharia Ambiental/ Bacharelado 2013 A 2011 -
Engenharia Civil/ Bacharelado 2010 A 2011 ***
Engenharia de Minas/ Bacharelado 2010 B 2011 ***
Engenharia Metalúrgica/ Bacharelado 2013 A 2011 ***
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Unidade Curso
Avaliação pelo CEE/MG Avaliação no Enade
Ano Conceito Ano Nota

Frutal

Administração/ Bacharelado 2011 B 2012 4
Ciência e Tecnologia de Laticínios/ 
Bacharelado 2011 B ** **

Comunicação Social/ Bacharelado - 
Habilitação em Jornalismo ou Publicidade 
e Propaganda

2011 B 2012

Jornalismo 
(4)

Publicidade- 
Propaganda 

(5)
Direito/ Bacharelado 2012 B 2012 3
Geografia/ Licenciatura 2011 B 2011 4
Sistema de Informação/ Bacharelado 2012 B 2011 3
Tecnologia em Alimentos 2012 B 2011 -
Tecnologia em Produção Sucroalcooleira 2012 B 2011 3

Leopoldina Pedagogia/ Licenciatura 2010 B 2011 ***
Poços de 
Caldas Pedagogia/ Licenciatura 2011 A 2011 5

Ubá
Ciências Biológicas/ Licenciatura 2011 A 2011 5
Design de Produto/Bacharelado 2012 B 2012 5
Química/Licenciatura 2012 A 2011 4

* No ano de 2013, as áreas indicadas para avaliação não contemplaram todos os cursos da UEMG.
** Estudantes dispensados em razão do calendário trienal (art.33, Portaria MEC nº. 40/2007).
*** Não havia estudantes concluintes no ano da avaliação.
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Política de atendimento aos estudantes
O atendimento aos discentes constitui parte importante das ações da Universidade para a melhoria dos 
cursos e do desempenho dos estudantes. Embora uma política de atendimento ainda esteja em processo 
de estruturação, as iniciativas nessa direção vêm sendo realizadas com maior vigor, com ações próprias e 
através de parcerias com outros órgãos, que as Pró-reitorias têm buscado para a complementação de suas 
ações.

O apoio psicológico ao estudante e a orientação profissional são parte dessa política, que tem sido pensada 
desde 2011 pela PROEX e PROEN. O Núcleo de Atendimento ao Estudante (NAE) começou a funcionar 
a partir do segundo semestre de 2010, atendendo inicialmente ao Campus de Belo Horizonte. O NAE vem 
se consolidando e trabalhando de forma a garantir atendimento e assegurar a maior inclusão dos estudantes. 
Em algumas unidades também funciona um núcleo interno de atendimento ao estudante.  

Em relação ao incentivo à participação de estudantes nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, além 
da oferta de bolsas pelos órgãos de fomento (CNPq, Fapemig e CAPES), a UEMG possui um programa 
próprio, o PROUEMG. Esse programa, promovido pelo governo estadual, fornece bolsas de pesquisa e de 
extensão para estudantes de todas as unidades da UEMG. Além disso, fornece material de consumo básico 
para alguns dos projetos desenvolvidos e algumas bolsas de incentivo à orientação para professores. As 
condições de acesso a todas as bolsas são divulgadas por meio de edital público.

Além disso, a partir de estudo desenvolvido pela PROEN sobre estudantes na Universidade, foi possível 
identificar algumas demandas em gastos quanto a acessibilidade e a equipamentos. Nesse sentido, foram 
adquiridos equipamentos para atendimento aos estudantes deficientes da Universidade. Em 2012 foram 
adquiridas 12 cadeiras de rodas, distribuídas a todas as Unidades da UEMG. Em 2013 foram adquiridos 5 
equipamentos de videoampliação para atender aos estudantes deficientes visuais das Unidades do Campus 
BH.  

O número de estudantes que recebem bolsas de iniciação científica e o número total de estudantes orientados 
em projetos de pesquisa cresceu no período de 2011 a 2013. O número total de estudantes orientados, que 
inclui, além dos bolsistas, os estudantes voluntários, duplicou de 2010 a 2013.
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Estudantes orientados de 2010 a 2013, distribuídos conforme a titulação do orientador

Ano
Nº. de estudantes orientados por professores

Doutores Mestres Especialistas Total
2010 53 101 2 156
2011 140 163 11 314
2012 147 170 15 332
2013 163 149 16 328

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID
Outra iniciativa para possibilitar melhor formação ao estudante e favorecer a inovação curricular adotada 
pela UEMG foi a participação na seleção para o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
(PIBID), no intuito de estabelecer novos compromissos com a educação básica.

O PIBID é um Programa do Governo Federal, oferecido pela CAPES, voltado para os cursos de licenciatura. 
Tem como um de seus objetivos “incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação 
básica e elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura, promovendo  a 
integração entre a educação superior e a educação básica”. Possibilita o envolvimento de estudantes e 
professores de cursos de licenciatura e dos professores e estudantes da educação básica das redes públicas 
de ensino.

Além de seu evidente efeito na formação dos estudantes, esse programa constitui uma excelente oportunidade 
para a Instituição refletir e trabalhar em prol da formação de professores.

A UEMG participou do edital PIBID 2012, apresentando o Projeto Institucional “As licenciaturas da UEMG 
e a educação básica: construindo saberes e práticas docentes” composto de 12 projetos de área. A proposta 
da UEMG foi aprovada integralmente pela CAPES e em 2013 foi aceita para 4 anos de trabalho.

Todos os cursos de licenciatura da UEMG participam do PIBID: Artes Visuais, da ED; Educação Artística, da 
Guignard; Ciências Sociais e Pedagogia, de Barbacena; Geografia, de Frutal; Música, da EsMu; Pedagogia, 
da FaE, de Poços de Caldas e de Leopoldina; e Química e Ciências Biológicas, de Ubá.

O Projeto Institucional é composto pelos subprojetos das unidades da UEMG, elaborados pelos professores 
coordenadores de área que se candidataram a participar do programa. O trabalho é resultado de um coletivo 
que se organizou e aceitou o desafio de atuar em um programa importante para a formação dos estudantes das 
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licenciaturas e para a educação básica. Para isso, também é importante destacar as parcerias estabelecidas 
com as Secretarias Municipais, em especial a Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte, e com 
a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. 

Programa de Educação Tutorial - PET
O PET é outro programa federal que incentiva a criação de grupos de estudantes, com tutoria de um 
docente, organizados a partir de formações em nível de graduação nas instituições de ensino superior 
do país orientados pelo princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e da educação 
tutorial. O grupo PET, uma vez criado, mantém suas atividades por tempo indeterminado. No entanto, seus 
membros possuem um tempo máximo de vínculo: ao bolsista de graduação é permitida a permanência até 
a conclusão da sua graduação e, ao tutor, por um período de, no máximo, seis anos, desde que obedecidas 
as normas do Programa.

Em 2013 o Programa foi implementado na FaE, tendo por eixo articulador o tema da “Educação das 
Relações Étnico-Raciais na Educação Infantil”, de modo a aprofundar o estudo e reflexão em torno de um 
conjunto de referências capazes de contribuir para a qualificação da intervenção a ser feita no âmbito da 
Educação Infantil. Além disso, o projeto conta com 4 bolsistas e propõe a realização de oficinas de formação 
de professores que atuam em escolas de educação infantil – preferencialmente em cidades da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte – visando à sensibilização das (os) profissionais e ao desenvolvimento de 
atividades críticas tendo por objetivo a valorização da diversidade racial.

Os estudantes selecionados como bolsistas do Programa são acompanhados por um professor tutor, que é 
o responsável pelo planejamento e supervisão das atividades e avaliação do desempenho do grupo sob sua 
responsabilidade. O estudante bolsista recebe mensalmente uma bolsa no valor de R$400,00 considerando 
o compromisso de dedicar-se, em tempo integral, às atividades do curso de Pedagogia e do Programa de 
Educação Tutorial, devendo disponibilizar, no mínimo, 20 horas por semana às atividades programadas.

Projetos de atualização e inovação curricular
Como resultado dos processos avaliativos internos e externos, e por força de modificações nas diretrizes 
curriculares, nos últimos anos diversos cursos sofreram ajustes ou modificações curriculares.
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Como parte de uma política de monitoramento e atualização curricular permanente, em março de 2012 todos 
os coordenadores de curso foram convocados a instaurar um debate sobre os currículos de seus cursos. Foi 
proposto que se instalasse uma comissão de coordenação de revisão curricular, com participação de todos 
os segmentos da comunidade universitária. 

Em função da ação indutora da PROEN junto às unidades, todos os cursos de graduação da UEMG 
constituíram uma comissão de coordenação de revisão curricular. Foi proposto ainda a todas as comissões 
que avaliassem as formas de implantação de matrícula por disciplinas nos cursos e de lhes conferir maior 
flexibilização curricular.

Como resultado desse trabalho coletivo, no período 2012-13 todos os cursos da EsMu, da FaEnge, da 
Unidade de Ubá, da FaPP e da Guignard já tiveram seus novos PPPs aprovados e implantados, com maior 
flexibilização curricular e utilizando a matrícula por disciplina.

As comissões de todos os cursos continuam trabalhando de maneira a manter atualizados os PPPs. A 
despeito do trabalho realizado, ainda há unidades e cursos a avaliar, e a atividade de atualização deve ter 
prosseguimento no próximo período.
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PÓS-
GRADUAÇÃO
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A UEMG vem aumentando a oferta de cursos de pós-graduação lato e stricto sensu nos últimos anos e 
trabalhando intensamente pela melhoria da qualidade dos mesmos. 

Pós-graduação lato sensu
A Universidade apresentou nos últimos anos um crescimento na criação e oferta desses cursos, no nível de 
especialização, no número de unidades envolvidas e no número de estudantes matriculados nos mesmos. 
Além disso, a UEMG iniciou, em 2013, a oferta de cursos de especialização a distância.

Até o ano de 2010, eram ofertados 9 cursos de especialização distribuídos em quatro Unidades, todas elas 
no Campus de Belo Horizonte (ED, EsMu, Guignard e FaE), que contavam, nesse ano, com um total de 422 
estudantes matriculados, distribuídos em 10 turmas.

No período de 2010 a 2013 foram criados 14 novos cursos de pós-graduação lato sensu, em seis Unidades 
da UEMG. Nesse mesmo período também foram reformulados 5 dos cursos de especialização já 
implementados. Com essas aprovações, a Universidade passou a ofertar cursos de especialização também 
nas cidades de Barbacena, Frutal, João Monlevade e Poços de Caldas.

A UEMG totalizava, em dezembro de 2013, 25 cursos de especialização aprovados pelo COEPE e pelo 
CONUN e, portanto, em condição de serem ofertados. Esses cursos estavam distribuídos por nove das dez 
Unidades que compunham a UEMG antes da recente estadualização, sendo cinco delas no Campus de Belo 
Horizonte e quatro no interior do Estado. 

Cursos de Especialização aprovados pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – COEPE e pelo 
Conselho Universitário – CONUN, da UEMG, em 2013, por unidade

Unidade Nº. de cursos aprovados pelo 
COEPE / CONUN

Campus Belo 
Horizonte

ED 3
EsMu 2
Guignard  2
FaE 4
FaPP 5
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Unidade Nº. de cursos aprovados pelo 
COEPE / CONUN

Unidades do 
interior

Barbacena 1
Frutal 5
FaEnge 2
Poços de Caldas 1

Total 25

Além de aumento no número de cursos de especialização, a UEMG vem registrando aumento no número 
de estudantes matriculados nesses cursos, que cresceu 147% no período de 2010 a 2013. Nesse mesmo 
período, o número de turmas de especialização oferecidas cresceu, de 13, em 2010, para 22 turmas em 
2013. 

Número de turmas oferecidas em cursos de especialização e de alunos matriculados no período de 
2010 a 2013

Ano Turmas oferecidas Nº. de estudantes matriculados
2010 13 365
2011 18 508
2012 21 588
2013 22 1043

Pós-graduação stricto sensu
Em 2010, a UEMG havia iniciado a oferta de dois cursos de mestrado próprios, Educação e Design, e 
participava em parceria e em rede da oferta dos Programas de Mestrado e Doutorado em Engenharia de 
Materiais – REDEMAT, juntamente com a UFOP e o CETEC.

Em 2014, a UEMG continua oferecendo, formalmente, o Mestrado próprio em Educação, já consolidado, 
que manteve o conceito 3 na primeira avaliação trienal à qual foi submetido em 2013 e o Mestrado próprio 
em Design, que conseguiu evoluir para o conceito 4, já na primeira avaliação trienal à qual foi submetido. 
Além disso, a partir de 2013 a UEMG foi considerada formalmente pela CAPES como co-ofertante, em 
condições de igualdade com a UFOP, do Programa REDEMAT, no qual são oferecidos um mestrado e um 
doutorado, com conceito 4.
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Mestrado em Design
O Programa de Mestrado em Design iniciou-se no segundo semestre de 2009. Possui como áreas de 
concentração Design, Inovação e Sustentabilidade. Compreende duas linhas de pesquisa: “Design, Cultura 
e Sociedade” e “Design, Materiais, Tecnologia e Processos”. 

O curso oferecia, inicialmente, oito vagas anuais, ampliadas, em 2012, para 16, devido à demanda acumulada 
e à disponibilidade de orientadores. Teve, desde a primeira turma até a atual, 56 estudantes matriculados. 
Desses, 24 já concluíram o curso e 16 outros se tornarão mestres em 2014. O tempo médio de defesa no 
Mestrado em Design é de 26 meses, considerado pela CAPES como ótimo.

Demanda por vagas, matrículas, defesas e situação discente no Mestrado em Design, 2010-2013

Ano Candidatos (nº.) Selecionados (nº.) Matriculados (nº.) Defesas (nº.) Estudantes em 
curso (nº.)

2010 25 8 8 8 0
2011 42 8 8 8 0
2012 54 16 16 0 16
2013 72 16 16 0 16
Total 193 48 48 16 32

O Programa de Pós-Graduação em Design (PPGD) mantém estreita parceria e colaboração com outros 
programas em design do Brasil e exterior, com destaque para Itália, França e Portugal.

O curso obteve conceito 4 na avaliação trienal pela CAPES, sendo o único dos cursos de Mestrado em Design 
criados há cinco anos ou menos a obter esse conceito. A conquista do conceito 4 merece ser comemorada 
também porque essa avaliação nos possibilitou propor à CAPES, em 2014, o primeiro curso de doutorado 
próprio da Instituição. 

Mestrado em Educação 
O Programa de Mestrado em Educação foi iniciado no primeiro semestre de 2009. O programa organiza-se 
em uma única área de concentração – “Educação e Formação Humana” – e em duas linhas de pesquisa: 
“Educação Trabalho e Formação Humana” e “Sociedade, Educação e Formação Humana”. O trabalho 
desenvolvido pelo Programa inclui parcerias com outros programas de pós-graduação em Educação no 
Brasil e no exterior.
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O curso oferecia inicialmente, 10 vagas anuais. O número de vagas foi ampliado para 16, em 2013, e para 
20, em 2014. No último processo seletivo, realizado para 2014, o Mestrado em Educação atraiu mais de 
150 candidatos. Essas informações, bem como o número de defesas já realizadas, podem ser vistas a seguir: 

Demanda por vagas, matrículas, defesas e situação discente no Mestrado em Educação, 2010-2014

Ano Candidatos (nº.) Selecionados (nº.) Matriculados (nº.) Defesas (nº.) Estudantes em 
curso (nº.)

2010        127        10        10        10           0
2011        146        10        10        10           0
2012        103        10        10          0         10
2013         96        16        16          0        16
2014        163        20        20          0        20
Total        635        66        66        20        46

Mestrado e Doutorado em Engenharia de Materiais - REDEMAT
A UEMG oferece, além dos dois mestrados próprios já mencionados, um Mestrado e um Doutorado em 
Engenharia de Materiais. Os cursos são oferecidos como resultado de uma rede firmada entre a UEMG, a 
UFOP e o CETEC, denominada Rede Temática em Engenharia de Materiais - REDEMAT, na qual a UEMG 
é, atualmente, ofertante do Programa, em condições de igualdade com a UFOP. 

Quatro dos professores doutores da Instituição fazem parte do corpo permanente do Programa, atuando 
como docentes do quadro permanente e orientadores, sendo que a subcoordenadora do Curso é professora 
da UEMG. O reitor da UEMG, além de pertencer ao corpo de professores, compõe o Conselho Diretor 
do referido Programa. Parte das atividades dessa pós-graduação é desenvolvida na Escola de Design da 
UEMG. 
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Ampliação do número de cursos stricto 
sensu 
Em 2014, foram encaminhadas à CAPES as propostas de mais dois mestrados (Artes, da Escola Guignard e 
EsMu; e Recursos Naturais, da Unidade de Frutal) e um doutorado (Design, da ED). A UEMG, além de tomar 
providências para a obtenção de corpo docente necessário para os mesmos, também tomou iniciativas com 
relação à infraestrutura (predial, equipamentos e bibliografia) para favorecer a aprovação dessas propostas.

A criação de outros cursos de Mestrado já faz parte da programação de unidades mais recentes, como a 
FaEnge e Ubá, para o médio prazo. 

Além disso, o número de programas stricto sensu aumentará devido à incorporação dos cursos absorvidos das 
fundações associadas, a ser concluída em novembro de 2014. Essa estadualização trará para a UEMG mais 
dois mestrados profissionalizantes, oferecidos em Divinópolis (Mestrado Profissional em Desenvolvimento 
Regional) e em Passos (Mestrado Profissional em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente).   
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Turma de Mestrado em Design da UEMG
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PESQUISA
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Neste campo, as ações da UEMG no período de 2010 a 2014 vêm tendo como objetivo consolidar a 
pesquisa como atividade institucional, sistematizada e permanente, através de medidas que visam:

• aumentar o número de professores envolvidos em pesquisa na Instituição;
• aumentar o número de projetos de pesquisa realizados;
• aumentar a produção em termos de publicações; e
• fazer com que o processo investigativo seja um procedimento inerente ao trabalho dos professores e dos 
estudantes.

Diversos avanços devem ser destacados na UEMG no que diz respeito à pesquisa e à pós-graduação no 
período de 2010 a 2014:

• qualificação de grande número de docentes do corpo permanente;
• admissão de novos doutores mediante concurso;
• aumento da qualificação entre os professores designados;
• autorização pelo governo do Estado para realização de concurso para todas as unidades e cursos criados 
após 2006;
• aumento do número de projetos de pesquisa;
• aumento do número de bolsas de graduação e pós-graduação;
• aumento do número de publicações docentes;
• melhoria nos processos de coleta e sistematização de informações;
• crescimento na oferta de número de cursos lato sensu; e
• criação do Programa de Apoio à Participação de Docentes em eventos no país ou no exterior.

Grupos de pesquisa cadastrados no CNPq
O crescimento e a maior sistematização da pesquisa na UEMG podem ser evidenciados através de diversos 
indicadores. Em 1992, o CNPq criou o Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil. No ano de 2010, 
a Universidade do Estado de Minas Gerais registrava 33 grupos de pesquisa. Em outubro de 2013, a 
UEMG apresentava 46 grupos de pesquisa registrados no Diretório do CNPq. 
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Projetos de pesquisa realizados
Também é nítido no período da gestão o crescimento do número de projetos de pesquisa realizados. A 
tabela abaixo mostra que, em 2013, o número de projetos realizados na Instituição representa cerca de três 
vezes aquele registrado em 2010. O número de docentes envolvidos em pesquisa quase duplicou entre 
2010 e 2013. O aumento do número de professores envolvidos em projetos de pesquisa ocorreu entre os 
docentes de todas as categorias de titulação. 

Projetos de pesquisa desenvolvidos na UEMG, de 2010 a 2013

Ano Nº. de projetos 
de pesquisa

Nº. de docentes participantes
Nº. de estudantes

Doutores Mestres Espec./Grad. Total
2010 184 45 89 25 159 243
2011 271 67 85 9 161 374
2012 470 88 128 28 244 389
2013 498 108 144 35 287 431

Observa-se que no ano de 2013 o número de projetos de pesquisa relatados pelos docentes cresceu mais de 
45% em relação ao ano de 2011. De 2012 a 2014, mais de 73% dos doutores e cerca de 30% do número 
total de professores da Instituição realizaram projetos de pesquisa. 

Muitas das pesquisas que vêm sendo realizadas na UEMG têm um componente de aplicabilidade na solução 
de problemas da comunidade. Como exemplo disso, em 2012, uma aluna do curso de graduação em Design 
de Produto que foi bolsista do Programa de Iniciação Científica recebeu o Prêmio Jovem Cientista, concedido 
pelo CNPq, Fundação Roberto Marinho, Gerdau e GE, na Categoria Estudante do Ensino Superior. A aluna 
concorreu, com mais de 1.200 candidatos, com o projeto intitulado “Materiais de Mudanças de Fase Aplicados 
no Design de Tecidos Inteligentes”, orientado por uma professora da UEMG, que faz parte do corpo permanente 
do Mestrado em Design. 
Ainda como exemplo, o projeto “Comunidades Criativas das Gerais: Uma abordagem de Food Design”, 
coordenado por uma professora da Escola de Design, recebeu, em 2012, o Prêmio Economia Criativa – Apoio a 
Estudos e Pesquisas em Economia Criativa. 
Além desses, diversos projetos realizados obtiveram premiação e vários podem ser considerados de relevância 
nas respectivas áreas em que atua a Universidade.
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Trabalhos publicados
O número de publicações na UEMG vem crescendo significativamente nos últimos anos, como pode ser 
verificado na tabela abaixo:

Trabalhos produzidos por docentes da UEMG, por Unidade, nos anos de 2010 a 2013

Unidade
Nº. de trabalhos produzidos

2010 2011 2012 2013
ED 56 106 156 116
EsMu 2 14 21 44
Guignard 20 4 14 51
FaE* 67 55 53 54
FaPP 60 12 20 25
FaEnge 6 47 20 31
Barbacena 22 67 29 45
Leopoldina** - - 13 24
Frutal 60 80 141 252
Ubá 14 86 99 95
Total 254 471 566 737

* Inclui dados referentes ao curso fora de sede de Poços de Caldas.
** A Unidade de Leopoldina foi criada a partir de 2012.

Observa-se que, além do aumento global, também ocorreu o crescimento do número de publicações 
“definitivas” (artigos em periódicos, livros, capítulos de livros, coletâneas e organização de livro) relatadas. 
Também cresceu a proporção que essas publicações “definitivas” representam no total de trabalhos relatados. 
Em 2011, do total de 471 publicações relatadas, 132 (28%) eram “publicações definitivas”. Em 2012, das 
566 publicações relatadas, 161 (28%) eram “definitivas”. Em 2013, das 737 publicações, 234 (32%) eram 
definitivas.
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 “Publicações definitivas” relatadas na UEMG, no período 2011-2013
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Trabalhos produzidos por docentes da UEMG, por categoria de titulação, no período de 2011 a 2013 
e contribuição percentual de cada categoria para o total de publicações

Ano
Trabalhos produzidos

Doutor Mestre Espec. / Grad.
Total (nº.)

Nº. % Nº. % Nº. %
2011 211 38,5 284 51,8 53 9,7 548
2012 272 43 320 51 41 6 633
2013 381 50 325 43 55 7 761

Em 2013, os doutores constituíam 19,7% do número total de professores, mas suas publicações representaram 
50% da produção total relatada na Instituição.
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Publicações da UEMG
A Universidade mantém publicações próprias, que também favorecem a divulgação de resultados de 
pesquisas.

Publicações próprias da UEMG, para divulgação de pesquisas5 

Unidade Publicação

ED
Cadernos de Estudos Avançados em Design

Revista Transverso
Tangerine

FaE
Cadernos de Educação

Educação em Foco
FaPP Perspectivas em Políticas Públicas
Barbacena Mal-estar e Sociedade
EsMu Modus
Frutal Gnose em Revista

Programa Redes Comunitárias de 
Educação e Pesquisa - Redecomep
Com relação ao fluxo de dados e informações, há que destacar ainda a inserção das Unidades do Campus 
BH – UEMG no Redecomep. O Programa Redes Comunitárias de Educação e Pesquisa (Redecomep) é 
uma iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), coordenada pela Rede Nacional 
de Ensino e Pesquisa (RNP).  

Em 2013, foi estabelecida parceria com o Governo de Minas Gerais através da Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior (SECTES) e da Fapemig, tendo por objetivo implementar redes de alta 

5. Não estão incluídas as publicações das fundações estadualizadas, uma vez que esse levantamento ainda está sendo realizado.
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velocidade em Belo Horizonte. Todas as Unidades da UEMG em Belo Horizonte, além da reitoria, estarão 
ligadas à Redecomep.

Participantes da Redecomep BH

PucMinas

IFMG
Reitoria

UEMG
Música

CEFET- MG
Campus VI

CEFET- MG
Campus II

CEFET- MG
Campus I

Fiocruz
CPqRR

UFMG
Conservatório

PRODEMGE FAPEMIG

FUNARTE
Casa do Conde

FJP
Pampulha

UEMG
Design

UFMG/PoP-RNP

UEMG
Reitoria

UEMG
Guignard

UEMG
Educação

UEMG
Políticas Públicas

FJP
Brasil

UFMG
MHNJB

CETEC

IGA

SECTES

Cidade 
Administrativa

Além de ser um meio físico pouco sujeito a problemas de funcionamento, a capacidade de transmissão é 
praticamente ilimitada, podendo ultrapassar 1Gbps utilizando equipamentos relativamente baratos para 
acesso ao cabo óptico. Outra vantagem é a longa vida útil da fibra, prevista para exceder 20 anos. Além 
disso, os custos de instalação, manutenção e operação também são comparativamente mais baixos do que a 
contratação de uma mesma capacidade das operadoras de telecomunicações.

Um dos maiores benefícios de participar de uma Redecomep resulta da economia proporcionada pelo 
uso de uma infraestrutura avançada de fibras ópticas em uma operação compartilhada, na modalidade 
de consórcio, com outras instituições semelhantes. A possibilidade de ampliação da capacidade de 
transferência de informação sem o equivalente aumento dos custos, como ocorre com os serviços 
contratados de operadoras de telecomunicações, só é possível por meio do uso de uma infraestrutura 
como esta. Além disso, a Redecomep permite a interconexão de unidades de uma mesma instituição que 
se encontrem localizadas em pontos distantes, mas dentro da área metropolitana, com qualidade e baixo 
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custo, possibilitando o compartilhamento de recursos entre os membros da rede, tais como transferência de 
arquivos e vídeoconferência.

Inovação e desenvolvimento de parcerias
Como parte das ações institucionais com vistas à inovação tecnológica, com apoio da Fapemig, a UEMG 
criou o Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT-UEMG) vinculado à PROPPG. No período 2012-2013, o 
NIT-UEMG foi instalado na Escola de Design e iniciou os primeiros processos de registro de propriedade 
intelectual da UEMG. Os objetivos de curto prazo incluem liderar a discussão de uma política de propriedade 
intelectual e de inovação na Universidade e desencadear a discussão de uma resolução sobre prestação de 
serviços na Instituição. Além disso, para disseminar a cultura da proteção à propriedade intelectual e da 
inovação, o NIT-UEMG pretende capilarizar sua estrutura e suas ações nas unidades da UEMG.

Outras estratégias adotadas pela Instituição para ampliar a realização e divulgação de pesquisas e para 
favorecer a interação com outros pesquisadores no período incluíram:

• ampliação e modificação do formato do Seminário Anual de Pesquisa e Extensão da UEMG, que passou 
a abranger também a pós-graduação;
• instituição do Programa de Apoio à Participação de Docentes em Eventos no País ou no Exterior (PAPEV/ 
PROPPG);
• ações indutoras, como o estabelecimento de cota para projetos interdisciplinares ou de recém-doutores, 
nos Editais Institucionais de Pesquisa;
• ampliação da divulgação de oportunidades de fomento, através da contratação de assinatura do 
FINANCIAR e da alimentação rotineira e distribuição, para todos os professores, do Boletim de Pesquisas;
• apoio à instalação de laboratórios de pesquisa em duas unidades;
• institucionalização do Comitê Científico de Avaliação de Projetos;
• criação de um Sistema Eletrônico de Coleta de dados relativos aos Projetos Científicos realizados pelos 
docentes, o MAP;
• criação de um sistema de registro dos dados relativos à publicação científica na UEMG, o PUBLIC.

Além dos aspectos relatados, a Universidade continua se esforçando para abrigar ou participar da organização 
de eventos importantes em termos de Ciência e Tecnologia, o que é essencial para facilitar a interlocução 
com pesquisadores de outras Instituições. 
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EXTENSÃO
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Com a criação da Pró-reitoria de Extensão (PROEX) em 2010 e sua estruturação em fevereiro de 2011, 
diferentes fontes de informação têm sido utilizadas para se ampliar e aprofundar o conhecimento sobre a 
extensão da UEMG, como forma de acompanhar o seu processo e redefinir linhas de sua política, articulada 
com a Política Nacional de Extensão defendida pelo Fórum de Pró-reitores de Extensão das Universidades 
Públicas, o FORPROEX. 

Em consonância com o Fórum de Pró-reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras, a 
extensão universitária é entendida como processo interdisciplinar, educativo, cultural e científico que, 
articulada ao ensino e à pesquisa, difunde o conhecimento produzido na universidade e abre espaço para 
a comunidade participar da vida acadêmica. A produção do conhecimento por meio da extensão valoriza 
o intercâmbio entre os saberes acadêmicos e outros saberes, construídos em outros espaços e instâncias 
sociais, ao mesmo tempo possibilitando a democratização do conhecimento produzido na Universidade. 
Esse trânsito de saberes instaura uma relação transformadora entre a UEMG e as diferentes comunidades 
das regiões do Estado onde se situam suas Unidades Acadêmicas.

Ao longo do período 2011-2014, a PROEX vem assumindo uma opção política em torno de três eixos: (I) 
fortalecimento e potencialização de ações já existentes nas Unidades Acadêmicas, articulando-as de modo a 
explorar a natureza multicampi da universidade, a interdisciplinaridade e a intersetorialidade, possibilitando 
que um conjunto de atividades de extensão tenha um caráter de continuidade, com condições adequadas 
para sua permanência; (II) estímulo à interface da extensão com o ensino e a pesquisa, orientando-se pelo 
princípio da indissociabilidade; (III) registro, publicização e acompanhamento das atividades de extensão 
desenvolvidas na Universidade, utilizando-se o sistema de registro das atividades de extensão.

Atividades de extensão desenvolvidas na 
UEMG
A política de extensão da UEMG mostra, nas atividades desenvolvidas em suas 11 Unidades Acadêmicas, 
a efervescência do fazer universitário. Ao longo desses últimos anos, a PROEX fortaleceu a relação 
com os coordenadores de extensão de cada Unidade, realizando quatro reuniões periódicas anuais para 
construção e acompanhamento da política de extensão da UEMG. A principal função do coordenador 
de extensão é constituir referência para colegas e estudantes no acompanhamento e coordenação geral 
das atividades extensionistas de sua Unidade. Entre suas atribuições ainda podemos destacar: estimular e 
auxiliar na elaboração de projetos de extensão, acompanhar o registro das atividades no CAEx, contribuir 
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com a avaliação das propostas e atividades realizadas, incentivar a participação dos docentes em editais 
de fomento e interagir com os coordenadores de extensão de outras unidades acadêmicas, possibilitando a 
realização de propostas.

O conjunto das atividades de extensão representa a relação que cada Unidade Acadêmica da UEMG 
estabelece com a sociedade, em seus diferentes formatos, públicos, parceiros e interlocutores de modo a 
realizar a concepção de extensão que a orienta.

Atividades de extensão desenvolvidas na UEMG, entre 2012 e 2013, por unidade

Unidade Programa 
(nº.)

Projeto 
(nº.)

Curso 
(nº.)

Evento 
(nº.)

Prest. 
de 

serviços 
(nº.)

Total*

Produtos

Municípios 
atendidos 

(nº.)

Público 
atingido**

(n°.)

Publicações 
(n°.)

ED 7 21 47 57 2 137 9 6.128*** 3

EsMu 0 11 6 136 0 159 4 18.220*** 6

Guignard 0 13 17 73 0 105 10 30.810*** 2

FaE 1 9 2 74 1 87 853**** 18.494*** 0
FAE - Poços 
de Caldas 0 0 1 14 0 15 2 - 0

FaPP 0 7 4 24 0 39 2 4.516*** 4
Barbacena 2 5 0 32 0 45 4 5.289 6
Frutal 0 9 5 101 1 116 6 25.015*** 0
FaEnge 1 18 0 33 0 52 4 7.304 0
Leopoldina 0 4 6 69 0 79 10 4.321*** 0

PROEN |
PROEX 6 2 1 11 0 20 7 17.738*** 0

Ubá 0 11 9 66 0 90 9 9.812*** 4
Total 17 108 98 690 4 944 920 147.64*** 25

(*) Esse total inclui as publicações.
(**) O dado informado é referente às atividades que conseguiram quantificar o público atingido direto. Para algumas atividades não foi 
possível mensurar o público atingido e para outras o dado está indisponível.
(***) A quantidade refere-se à soma do público atingido direto e dos concluintes de curso, principalmente da parceria com a SEE no 
desenvolvimento do PACTO/MEC.
(****) O número maior de municípios justifica-se porque somente o PACTO, atividade de extensão desenvolvida em parceria com a SEE, 
atendeu indiretamente todos os municípios do estado de Minas Gerais.
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Os dados que serão apresentados a seguir foram coletados inicialmente no CAEx a partir do lançamento 
de cada atividade por seu respectivo coordenador e pela leitura e validação do coordenador de extensão da 
Unidade correspondente, e abrangem os anos de 2012 e 2013. Ainda é importante ressaltar que, embora 
muito esforço institucional tenha sido canalizado para se construir uma cultura de registro e publicização 
permanente das atividades desenvolvidas, sabemos que os dados aqui apresentados não abrangem a 
totalidade das ações realizadas. 

Atividades de Extensão da UEMG registradas, por ano, 2012 e 2013
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Ao considerarmos a figura acima, duas informações ficam muito visíveis. O número significativo de 
eventos realizados pela Universidade e o aumento do número de atividades realizadas no ano de 2013 
em comparação com o ano anterior. A primeira decorre tanto pela natureza de grande parte dos cursos da 
UEMG, nas áreas de arte, cultura e educação, quanto pela forma de registro no CAEx. Ou seja, muitos 
eventos são ações que se referem a um único projeto ou programa de extensão. A segunda informação, 
o aumento de atividades no ano de 2013, parece estar diretamente relacionada tanto à importância que o 
registro tem assumido na Instituição, quanto pela maior importância que a extensão vem ganhando como 
constitutiva do fazer acadêmico, da formação do estudante e das questões que podem trazer para a pesquisa 
ao confrontar a lógica e o saber da Universidade no diálogo e na ação com a comunidade.
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A ampliação e a diversificação de parcerias da Universidade no desenvolvimento de suas atividades de 
extensão podem ser consideradas como um dos pontos fortes da efetivação da política de extensão da 
UEMG nesses últimos anos. Dentre as parcerias, destaca-se a coordenação da UEMG no Pacto Nacional 
pela Alfabetização na Idade Certa, um programa do MEC executado juntamente com a SEE. O Programa 
configura-se como um compromisso formal assumido pelo Governo Federal, secretarias de educação e 
universidades para assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de idade, ao final 
do 3º ano do ensino fundamental. Para tanto, a UEMG, através da coordenação da FaE, desenvolveu, em 
2013, a formação continuada de 450 professores orientadores das superintendências e escolas vinculadas à 
SEE e mais 24 professores orientadores vinculados às secretarias municipais de educação de 21 municípios 
do Estado, envolvendo indiretamente 10.000 professores dos anos iniciais do ensino fundamental.

Os programas e projetos de extensão também aumentaram no ano de 2013. Isso pode ser comprovado, não 
só pela quantidade, mas também pela qualidade das ações e pela maior participação da UEMG no Programa 
de Apoio à Extensão do MEC (PROEXT/MEC). A participação nesse programa, resultado do atendimento 
ao edital por meio do qual concorreram todas as universidades públicas brasileiras, demonstra o quanto a 
UEMG tem construído propostas com qualidade, o que lhe tem permitido aprovar seus projetos.

Web Rádio Paraíba 29

Um dos destaques da extensão da UEMG é a Web Rádio Paraíba 29. A 
proposta da Web Rádio é estreitar o diálogo entre educadores e estudantes 
da FaE via fortalecimento da comunicação interna, com a cobertura 
principalmente de eventos promovidos pela própria Instituição. Também está 
entre seus objetivos entreter e informar a comunidade local sobre os mais 
variados assuntos, especialmente os relacionados à Pedagogia, à Educação 
e à Cultura. Para isso, a estruturação da rádio contou com a participação 
de professores e dos estudantes, inclusive no formato de sua programação. 
A infraestrutura da WEB Rádio Paraíba funciona no Espaço POIESIS de 

Educação e Mídias do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Educação, Comunicação e Tecnologia, localizado 
no 5º andar da FaE. Conta com recursos voltados para a produção de mídias para o campo da educação. Além 
de computadores, impressoras, scanners, TVs e kits multimídia, o POIESIS também possui câmeras digitais de 
fotografia e filmagem, mesa de edição e estrutura de iluminação para produção de vídeo-filmes.
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Projetos aprovados no PROEXT/MEC nos anos de 2011, 2013 e 2014

Ano Nº. de projetos aprovados Unidades envolvidas Valor
2011 3 FaEnge e ED 279.242,42
2013 2 FaE e ED 293.217,46
2014 5 FaE, EsMu e ED 386.445,67

Total 958.905,55

Programas institucionais de extensão
Tendo por objetivo reafirmar a extensão universitária como processo acadêmico definido e efetivado em 
função de exigências sociais contemporâneas, indispensável à formação do estudante e em coerência 
com os eixos orientadores, a PROEX trabalha com Programas Institucionais de Extensão. Os programas 
são compostos pela coordenação geral, exercida pela Pró-Reitoria de Extensão, pelos coordenadores dos 
programas, exercidos por professores eleitos entre seus pares, e pela Comissão de Acompanhamento e 
Avaliação, formada por cinco representantes. A partir de 2013, os programas desenvolvidos foram:

• Ações Afirmativas e Relações Étnico-raciais

Interlocução sistemática com entidades de movimentos sociais, entidades estudantis e gestores de políticas 
públicas de modo a criar condições de acesso e permanência bem sucedida no ensino superior da população 
negra, indígena, do campo, quilombola e de estudantes egressos de escolas públicas. Acompanhamento 
de trajetórias acadêmicas de estudantes da UEMG cujo acesso à universidade ocorreu em observância à 
política de cotas instituídas a partir da Lei Estadual nº. 15.150/2004, postulando medidas e políticas capazes 
de assegurar a permanência desses estudantes no ensino superior. Mapeamento e divulgação de projetos de 
extensão e pesquisa relacionados à temática.

• Direitos das Crianças e Adolescentes

Diálogo com políticas públicas para crianças e adolescentes, seus desafios atuais e impactos nas práticas 
sociais e nas atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão da UEMG, a partir de diferentes 
perspectivas. Formação de gestores que atuam com este público e  promoção de estratégias que favoreçam 
o envolvimento e o protagonismo de adolescentes e jovens no debate de questões relativas ao seu tempo de 
vivências. Identificação, sistematização e publicização de informações sobre os projetos desenvolvidos na 
UEMG sobre a temática.
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• Cultura e Desenvolvimento

Fortalecimento e integração das atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão da UEMG, 
relacionadas à cultura criativa como estratégia de desenvolvimento sustentável. Apoio e estímulo a 
ações voltadas para o desenvolvimento de territórios e competências criativas, alinhadas a programas e 
políticas públicas relacionadas. Identificação de projetos da Universidade relacionados à capacitação e 
desenvolvimento de bens e serviços criativos nas dimensões econômica, social, ambiental e cultural da 
sustentabilidade, que contribuam ao desenvolvimento das regiões do Estado e dinamização da economia 
criativa brasileira.

• Educação do Campo

Interlocução sistemática com entidades de movimentos sociais e gestores de políticas públicas estaduais e 
federais de modo a participar criticamente da Educação do Campo. Identificação e divulgação dos projetos 
da Universidade que se vinculam à Educação do Campo e das formas efetivas para a participação da 
Universidade na construção de ações para a educação de jovens e adultos do campo.

• Educação Integral

Interação com políticas públicas e iniciativas governamentais voltadas à promoção de programas de 
Educação Integral e Integrada. Acompanhamento do trabalho pedagógico desenvolvido nas unidades 
escolares de Educação Básica parceiras e sua articulação com a formação dos estudantes bolsistas das 
diferentes Unidades Acadêmicas da UEMG. Formação de gestores e docentes que atuam nestes projetos. 
Análise dos impactos da Educação Integrada na formação educacional de crianças, adolescentes e jovens e 
suas implicações no estabelecimento de relações de pertencimento à comunidade e apropriação de território 
de vivência destes atores.

• Direitos à Produção e ao Acesso à Arte e à Cultura

Interação com políticas de cultura do Estado e da federação de modo a efetivar uma participação crítica 
da Universidade. Mapeamento da produção de arte e cultura da própria Universidade, potencializando 
esta produção, bem como a possibilidade de interação com diferentes produções culturais. Identificação, 
diálogo e publicação de projetos e eventos de arte e de cultura da Universidade. Identificação do potencial 
da Universidade para projetos de extensão que visem a ampliação do direito à produção e ao acesso à arte 
e à cultura de populações das camadas populares. Coordenação da construção de uma política de cultura 
da UEMG.

Com a institucionalização desses programas, a PROEX pretendeu favorecer a continuidade de ações de 
extensão, potencializando aquelas já existentes e criando novas; possibilitar a interface da extensão com a 
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pesquisa e com o ensino; provocar a necessidade de sistematização e publicação dos trabalhos realizados; 
incentivar os estudantes à participação em atividades de extensão mais sistemáticas; permitir a flexibilização 
curricular; fortalecer a interlocução entre as Unidades Acadêmicas e destas com comunidades; e dar maior 
visibilidade ao trabalho extensionista da Universidade, identificando áreas fortes de atuação. 

Todo este trabalho desenvolvido nas Unidades da UEMG tem sido reconhecido também pelos prêmios recebidos. 

A Escola de Design foi premiada em 2013 pelo projeto “Itaporarte”, uma miniplataforma produtiva em lapidação 
tradicional e artesanato mineral que, atualmente, é mantida pela parceria entre a UEMG, a Prefeitura Municipal 
de Coronel Murta (PMCM) e o Sindicato dos Garimpeiros de Coronel Murta e Médio Jequitinhonha (SGCMMJ), 
desenvolvendo atividades de transferência de tecnologia e capacitação em artesanato mineral. 

A FaEnge foi premiada pelas ações do “Projeto Construir”, que tem como objetivo capacitar e formar mão 
de obra qualificada para pintores e pedreiros nas áreas de fundação, estrutura, alvenaria e acabamento. São 
ministradas aulas de cargas teóricas e práticas, com a duração de 160 horas. O certificado de conclusão é emitido 
após os participantes concluírem um estágio monitorado de 300 horas.
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Semana UEMG
A Semana UEMG é um evento acadêmico, de natureza extensionista, criado em 2011 e com previsão de 
sua 4ª edição para 2015, com atividades em todas as cidades do Estado nas quais a UEMG está presente.

A programação do evento é elaborada por docentes, estudantes e servidores técnico-administrativos de 
todas as Unidades Acadêmicas da UEMG, sob a coordenação da PROEX e das coordenações de extensão 
das Unidades participantes. Em 2013, a programação da 3ª Semana UEMG contou com 288 atividades, 
em variados formatos: minicursos, palestras, rodas de conversa, mostras, exposições, oficinas, aulas-
abertas, shows, atividades culturais, seminários, visitas guiadas, dentre outras, envolvendo, diretamente, 
608 professores, estudantes e funcionários da Universidade e atingindo mais de 13.626 participações.

Toda a cobertura jornalística do evento é realizada pela Agência Inova do Curso de Jornalismo da Unidade 
de Frutal e pela Web Rádio Paraíba 29 do Núcleo de Estudos sobre Educação, Comunicação e Tecnologia 
(NECT/FaE/UEMG). 



Relatório de Gestão 2010 a 2014 

74

Produções técnicas, artísticas e culturais 
A constituição inicial da UEMG baseou-se, fortemente, em escolas das áreas de humanas, artes e de 
tecnologia, importantes no cenário do Estado. Como consequência, essas áreas preponderam sobre os cursos 
oferecidos pela UEMG e uma grande parte da atividade acadêmica docente resulta em produtos técnicos, 
artísticos e culturais. Esse componente se reflete na produção acadêmica da Instituição e é mostrado a 
seguir.

Produções técnicas, artísticas e culturais da UEMG no período 2012 - 2013

Produção
Nº. de produções

2012 2013
Organização de evento 219 313
Apresentação de trabalho 53 59
Curso de curta duração 19 23
Programa de rádio e TV 09 01
Relatórios 02 02
Produções artístico - culturais 395 318
Publicações 88 105
Outra produção técnica 08 08

Total 793 829

Orquestra Sinfônica da EsMu
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Destaca-se o grande volume de produções técnicas, artísticas e culturais dos docentes da UEMG, o que 
reafirma a importância da Instituição no cenário do Estado. Observa-se que houve crescimento da produção, 
em relação a 2010, quando haviam sido relatadas 743 produções técnicas, artísticas e culturais. A categoria 
de produção que mais cresceu foi a organização de eventos. Em 2010, haviam sido relatadas apenas 58 
organizações de evento, enquanto que, em 2013, foram registradas 313 participações em organização de 
eventos, número cinco vezes maior.

Verifica-se também que a maior parte da “Produção técnica, artística e cultural” se deu sob a forma 
de “Produções artístico-culturais”, categoria que abrange concertos, orquestra, composição, arranjo, 
interpretação, trilha sonora, atuação como aderecista, animação, cenografia, curadoria, desenho, escultura, 
web maker, pintura, fotografia, ilustração, performance etc., seguidas por “Organização de eventos” e 
“Publicações relacionadas às atividades de extensão”.

Vale destacar que a UEMG assumiu, por solicitação do governo 
do Estado, a Coordenação Geral da IV Bienal Brasileira de 
Design – BBD em 2012, o maior evento do gênero na América 
Latina, com cerca de 46 eventos e participantes de todo o Brasil 
e 12 países. Também, na UEMG foi realizado o IV Fórum 
Internacional da Rede Latina de Design, reunindo personalidades 
do mundo acadêmico de oito países.
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Educação a Distância - EaD
A UEMG vem trabalhando, há anos, com o intuito de oferecer o ensino a distância, em diferentes 
modalidades. Parte desse esforço se viabiliza através do Núcleo de Educação a Distância (NEAD) criado 
pela Resolução CONUN/UEMG nº. 05/97.

O CONUN aprovou a criação do Centro de Pesquisa em Educação a Distância (CEPEAD) com a atribuição 
de apoiar a implementação das políticas e diretrizes estabelecidas pela Instituição com relação à EaD.

Em 2010, a UEMG foi credenciada pelo MEC para ofertar cursos superiores a distância. Tal credenciamento 
se deu através da Portaria nº. 1.369/2010, publicada no DOU, em 8/11/2010.

Em janeiro de 2011, foi assinado o convênio com o FNDE para oferta do curso “O Estatuto da Criança e 
do Adolescente”, primeiro curso da UEMG aprovado no âmbito da Universidade Aberta do Brasil (UAB). 

Em 2012, foi aprovada pelo MEC/UAB a oferta dos cursos de Administração Pública, Artes Visuais, 
Geografia, Pedagogia em nível de graduação e Gestão Pública e Gestão Municipal, em nível de pós-
graduação lato sensu, todos a distância.

Os dois cursos de especialização a distância iniciaram suas atividades em outubro de 2013 e os cursos de 
Licenciatura em Pedagogia e Bacharelado em Administração Pública iniciaram as atividades no 1º semestre 
de 2014. A UEMG avalia a conveniência e oportunidade da oferta dos novos cursos de graduação em EaD 
já aprovados.

Atualmente, no Ambiente Virtual de Aprendizagem na UEMG, somados todos os cursos de graduação, pós-
graduação e formação continuada, temos mais de 800 alunos na modalidade a distância.

A UEMG tem salas Master nas Unidades FaPP, Frutal e Ibirité, bem como 11 polos de apoio presenciais 
no Estado (Alterosa, Boa Esperança, Buritis, Cambuí, Campos Gerais, Corinto, Divinolândia de Minas, 
Ipanema, Jaboticatubas, Nanuque e Taiobeiras).
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EdUEMG
Atuando no Campus de Barbacena desde 2008, a Editora da Universidade do Estado de Minas Gerais 
(EdUEMG) foi criada com o objetivo de apoiar o ensino, a pesquisa e a extensão através da edição e 
promoção da produção científica da UEMG. Nos últimos anos, a Reitoria vem cuidando de profissionalizar 
cada vez mais a editora, cuja demanda tem crescido na medida em que professores, estudantes e egressos 
vão conhecendo o trabalho realizado ali.

Com um catálogo que conta com mais de 50 publicações, entre livros impressos e eletrônicos, além de anais, 
nas diversas áreas de pesquisa, a editora alcançou em 2014 um reconhecimento importante: a filiação à 
Associação Brasileira de Editoras Universitárias (ABEU). Essa filiação coroou algumas medidas que foram 
implantadas nos últimos anos para consolidação da Editora, entre elas a criação do Conselho Editorial, 
composto por profissionais renomados de várias áreas e instituições, cuja função é avaliar o conteúdo do 
material a ser publicado pela editora. 

Entre os livros publicados podemos destacar a coleção bilíngue Cadernos de Estudos Avançados em Design, 
em parceria com o Centro de Estudos, Teoria, Cultura e Pesquisa em Design (Centro T&C Design), uma 
das publicações mais antigas e regulares da editora. A obra se destaca por trazer à tona temas complexos e 
atuais, discutidos por autores renomados no âmbito nacional e internacional. 

Outro destaque é o Dicionário de Políticas Públicas, uma parceria com a FaPP. A publicação, além da 
diversidade de conceitos da área, chamou a atenção pela variedade de autores, abrindo espaço para uma 
importante reflexão acerca de verbetes desse campo de conhecimento, o que despertou o interesse de 
estudiosos de várias regiões do país. 

Num propósito multidisciplinar na área de Música, a editora trabalha com a continuidade da Série Diálogos, 
cujo primeiro livro impresso foi lançado em 2009 (Espaços, sujeitos e sociedade: diálogos). 

Outra importante conquista da EdUEMG foi a implantação do Sistema de Editoração Eletrônica de Revistas 
(SEER) em 2012. Seguindo mais uma vez a tendência atual em se tratando de periódicos científicos, o 
sistema abriga as publicações eletrônicas com acesso totalmente gratuito, além de toda sua tramitação. Com 
o objetivo de apoiar e assessorar a inserção dos periódicos da UEMG no meio virtual através da criação de 
suas versões on-line, a editora tem se tornado um facilitador do processo.
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GESTORES
Reitor
Dijon Moraes Júnior

Vice-Reitora 
Santuza Abras

Chefe de Gabinete
Eduardo Andrade Santa Cecília

Pró-Reitora de Ensino
Renata Nunes Vasconcelos

Pró-Reitora de Extensão
Vânia Aparecida Costa

Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação
Luzia Gontijo
Junho de 2010 a agosto de 2011

Terezinha Abreu Gontijo
Agosto de 2011 a julho de 2014

Pró-Reitor de Planejamento, Gestão e Finanças

Giovânio Aguiar
Julho de 2010 a maio de 2014 

Tiago Henrique B. Bregunci
Maio a julho de 2014 
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CAMPUS DE BELO HORIZONTE
Diretor-Geral
Rogério Bianchi Brasil
Julho de 2010 a junho de 2012 

Roberto Werneck Resende Alves
Novembro de 2012 a julho de 2014

ASSESSORIAS
Assessores do Reitor
Ana Adelina Lins
Fernanda Tarabal Lopes
Gabriella Nair Noronha
Itiro Iida
Mário Santiago
Abril de 2012 a setembro de 2013

Assessor da Vice-Reitora
José Luiz Carmo

Procurador-Chefe
Otacir G. Morais

Assessora de Relações Interinstitucionais e Internacionais
Danielly Tolentino

Assessora de Assuntos Regionais
Silvana Regina Paslauski

Assessor de Comunicação
Wanderley Lima



Relatório de Gestão 2010 a 2014 

80

DIRETORIAS DAS UNIDADES ACADÊMICAS

CAMPUS BELO HORIZONTE

Escola de Design
Diretor: Roberto Werneck Resende Alves
Vice-Diretora: Jaqueline Ávila Ribeiro Mota
Julho de 2010 a junho de 2012

Diretora: Jaqueline Ávila Ribeiro Mota
Vice-Diretora: Simone Maria Brandão Marques de Abreu
Junho de 2012 a julho de 2014

Escola Guignard
Diretor: Benedickt M. J. Wiertz
Vice-Diretor: Sebastião Brandão Miguel
Julho de 2010 a junho de 2012

Diretora: Ana Cristina Brandão Santos Silveira de Castro
Vice-Diretor: Carlos Wolney Soares
Junho de 2012 a julho de 2014 

Escola de Música
Diretora: Gislene Marino Costa
Vice-Diretor: Helder da Rocha Coelho
Julho de 2010 a junho de 2012

Diretor: Rogério Bianchi Brasil
Junho de 2012 a julho de 2014

Vice-Diretora: Mirian Bastos Rocha
Junho de 2012 a julho de 2012 

Vice-Diretor: Helder da Rocha Coelho
Julho de 2012 a julho de 2014
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Faculdade de Educação
Diretora: Dolores Maria Borges Amorin
Vice-Diretora: Lélia Lombardo V. Alves
Julho de 2010 a junho de 2012

Diretora: Fátima Risério
Vice-Diretora: Kátia Gardênia H. R. Campelo
Junho de 2012 a julho de 2014

Faculdade de Políticas Públicas “Tancredo Neves”
Diretora: Sulamita Crespo Carrilho Machado
Agosto de 2010 a janeiro de 2011

Diretora: Carmem Lúcia Freitas de Castro
Vice-Diretora: Cynthia Rúbia Braga Gontijo
Janeiro de 2011 a agosto de 2012

Diretora: Cynthia Rúbia Braga Gontijo
Setembro de 2012 a março de 2013

Diretora: Fernanda Tarabal Lopes
Abril de 2013 a setembro de 2013

Diretora: Carmem Lúcia Freitas de Castro
Vice-Diretora: Cynthia Rúbia Braga Gontijo
Dezembro de 2013 a julho de 2014
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UNIDADES ACADÊMICAS DO INTERIOR

Unidade Barbacena
Diretora: Cláudia Coelho Bomtempo de Albuquerque
Vice-Diretora: Cíntia Lúcia de Lima
Julho de 2010 a junho de 2012

Diretora: Cíntia Lúcia de Lima
Vice-Diretora: Cláudia Coelho Bomtempo de Albuquerque
Junho de 2012 a julho de 2014

Unidade Campanha
Interventora: Joana Beatriz B. Pereira
Fevereiro a julho de 2014

Unidade Carangola
Diretor: Braz Cosenza
Fevereiro a julho de 2014

Unidade Diamantina
Diretor: Sérgio Marcos Pereira Mendes
Julho de 2010 a junho de 2012

Diretor: Mário Gomes Ferreira
Fevereiro de 2014 a julho de 2014

Unidade Frutal
Diretor: Ronaldo Wilson Santos
Março de 2005 a julho de 2014
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Unidade Ibirité
Diretora: Romilda Oliveira Alves
Fevereiro a julho de 2014

Unidade João Monlevade
Diretor: José Arnaldo da Matta Machado
Vice-Diretora: Ana Carolina Simões
Julho de 2010 a junho de 2012

Diretor: José Arnaldo da Matta Machado
Vice-Diretor: Gláucio Lima Linhares
Junho de 2012 a janeiro de 2013

Diretor: Gláucio Lima Linhares
Vice-Diretor: Gleicia Miranda Paulino
Janeiro de 2013 a julho de 2014

Unidade Leopoldina
Diretora: Beatriz Bento de Souza
Abril de 2011 a julho de 2014

Unidade Ubá
Diretor: Kenedy Antônio de Freitas
Janeiro de 2010 a julho de 2014

Unidade Ituiutaba
Diretora: Lázara Maria 
Junho a julho de 2014



Há os que vão, apenas, e há os que deixam um 
legado que perpetua sua existência.

Nossa homenagem à professora Ana Adelina pelo legado 
deixado na história da UEMG.


