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PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UEMG 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

2021 – 2024 

 

APRESENTAÇÃO 

 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade do Estado de Minas Gerais 

(PROPPG/UEMG) tem como função assessorar a gestão da Universidade do Estado de Minas Gerais 

(UEMG) nas questões vinculadas às políticas da Pesquisa e de Pós-Graduação, com o compromisso 

de promover, coordenar e acompanhar a pesquisa, a pós-graduação, a iniciação científica e a formação 

de recursos humanos.  Tem como objetivo principal assegurar o avanço qualitativo e quantitativo dos 

processos de produção científica e dos cursos de pós-graduação da Universidade, sendo responsável 

pela organização e coordenação das atividades, como também pela implementação das políticas da 

UEMG no âmbito da sua atuação. 

 

No cumprimento das suas competências, a PROPPG/UEMG tem como alvo a formação de estudantes 

capazes de promover processos de investigação, aprofundamento de estudos e a realização de projetos 

e ações comprometidos com as mudanças sociais e com a integração das diversas regiões do Estado. 

Empenha-se para que a Universidade cumpra o seu papel histórico e social, que se efetiva quando 

produz conhecimento, preserva o pensamento crítico acumulado e contribui para a democratização 

do saber, tornando-se ainda mais inclusiva. 

 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação compromete-se com a articulação entre o ensino, a 

pesquisa e a extensão e objetiva a superação de cortes entre a instituição de ensino, a produção do 

conhecimento e a realidade. Ademais, a PROPPG/UEMG está atenta aos objetivos e princípios da 

Universidade, em busca da excelência acadêmica, científica, tecnológica e cultural, tendo em vista o 

desenvolvimento humano e socioeconômico do Estado e do País.  

 

Presente em várias regiões do Estado, a 

UEMG configura-se como uma universidade 

multicampi, com a oferta de 11 (onze) cursos 

de pós-graduação stricto sensu, sendo 09 

(nove) mestrados e 02 (dois) doutorados 

recomendados pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Faculdade de Educação - Campus BH - UEMG  
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Superior (CAPES). São 05 (cinco) Mestrados Acadêmicos: Artes; Ciências Ambientais; Design; 

Educação; Engenharia de Materiais e 04 (quatro) Mestrados Profissionais: Desenvolvimento 

Regional e Meio Ambiente; Segurança Pública e Cidadania; Propriedade Intelectual e Transferência 

de Tecnologia para a Inovação (PROFNIT); Práticas Musicais. Em relação ao doutorado, a UEMG 

tem dois cursos acadêmicos em funcionamento: Design e Engenharia de Materiais, este último 

oferecido em parceria com a Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). 

 

A Universidade, de acordo com a Reitora, Lavínia Rosa Rodrigues, em prefácio da Coleção 30 anos 

UEMG, “assume para si a responsabilidade de ser um agente integrador dos valores de cada região, 

procurando compartilhar, com outras instituições e com a sociedade sua meta de entrelaçar, de modo 

mais fecundo e produtivo, as diversas Minas Gerais”. É, também, nesses termos, que a Pró-Reitoria 

vincula a estrutura multicampi da Universidade com o compromisso institucional de promover um 

enraizamento, cada vez mais sólido, entre os saberes produzidos nas diferentes regiões e em suas 

dinâmicas sociais e culturais. 

 

Alinhada à missão, visão e valores da UEMG, traduzidos nas normas institucionais e observando as 

orientações da CAPES, a PROPPG/UEMG acompanha e incentiva o desenvolvimento da Pesquisa e 

da Pós-Graduação. Atenta à centralidade recente do tema da Autoavaliação dos Programas de Pós-

Graduação, como componente da Avaliação CAPES, a Pró-Reitoria reafirma os princípios 

preconizados no Plano de Desenvolvimento Institucional da Universidade (PDI-UEMG|2015-2024), 

os quais destacam a Autovaliação como um processo cíclico, criativo e renovador de análise, 

interpretação e síntese das dimensões que definem a Instituição. 

 

Considerando que a Autoavaliação propõe a corresponsabilização, a colaboração e o engajamento 

para o aprimoramento dos Programas, a PROPPG/UEMG compromete-se com o papel de apoiar, 

incentivar e sensibilizar os mesmos para a análise dos processos e a sistematização das informações. 

Esses procedimentos possibilitam a avaliação coletiva de suas ações, de suas formas de organização 

e gestão. A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação tem, também, o compromisso de orientar os 

Programas para a integração de todos os segmentos acadêmicos nos Comitês de Autoavaliação, com 

atenção para a representação de alunos egressos e comunidade externa. O envolvimento de todos os 

segmentos, nesse processo, configura-se como uma forma de reafirmar o compromisso institucional 

com os princípios norteadores de sua constituição como Universidade Pública.  
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A PROPPG/UEMG recorrentemente, 

também, avalia a sua prática, num processo 

cíclico. A proposta da elaboração de um 

Planejamento Estratégico, específico para a 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, 

em diálogo com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional da 

Universidade, teve início com uma consulta 

aos Programas, ainda no ano de 2019. O 

retorno à consulta foi dado através da elaboração de diferentes propostas dos Programas, tendo como 

referência os desafios da Pós-Graduação e da produção científica da UEMG, bem como da nova 

proposta de Avaliação da CAPES. 

 

Portanto, a construção deste Planejamento Estratégico representa o resultado da contribuição de 

proposições dos Programas e do comprometimento da Pró-Reitoria na sistematização, divulgação, 

execução e acompanhamento da Proposta, conforme ciclo avaliativo quadrienal. Cumpre, ainda, 

destacar que o Planejamento deverá se constituir como um eixo de articulação permanente entre a 

PROPPG/UEMG e os Programas, bem como uma referência para o processo autovaliativo, com vistas 

ao aprimoramento da política institucional da Pesquisa e da Pós-Graduação da UEMG. 

 

Com esse propósito, este Planejamento Estratégico está organizado em duas seções, além desta 

apresentação. A primeira seção, intitulada Autoavaliação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação, aponta as ações da PROPPG/UEMG nos anos 2018 a 2021 e põe em evidência os 

processos acadêmico-administrativos e suas potencialidades. Por último, a segunda seção traz o 

Planejamento Estratégico desta Pró-Reitoria para os anos 2021 a 2024. Nessa seção, são elencados 

os objetivos e as propostas de ação, organizados em sete tópicos. O primeiro deles é específico sobre 

Autoavaliação e Planejamento Estratégico, que constitui uma proposição do novo modelo de 

avaliação da CAPES. Os tópicos seguintes constituem as cinco dimensões da proposta de avaliação 

muldimensional, a seguir dispostos: Ensino e Aprendizagem; Internacionalização; Produção 

Científica; Inovação e Transferência de Conhecimento; Impacto e Relevância Econômica e 

Social. Para finalizar, o sétimo tópico apresenta propostas de ação para o aprimoramento dos 

Processos Administrativos e Gerenciais da Pró-Reitoria. 

 

  

Escola de Design - Campus BH - UEMG 
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1. AUTOAVALIAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

 

Esta seção apresenta uma sistematização de ações desenvolvidas pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação nos anos 2018 a 2021, tendo como perspectiva o aprimoramento da produção científica e 

dos Programas de Pós-Graduação. Entre elas, destacam-se: 

 

• Elaboração, análise e sistematização de documentos normativos sobre a Pós-Graduação. 

• Incentivo e orientação às Unidades para a submissão de Apresentação de Propostas de Cursos 

Novos (APCNs). 

• Reuniões com a Câmara de Pós-Graduação para deliberações e homologações colegiadas. 

• Reuniões com a equipe de trabalho para planejar ações e estabelecer estratégias para a execução 

das atividades e demandas na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. 

• Realização e gestão de procedimentos administrativos para atender a demanda de um Doutorado 

Interinstitucional (DINTER), a ser ministrado pelo Programa de Pós-Graduação em Design da 

UEMG à Universidade Federal do Cariri. 

• Orientações aos Programas na elaboração de critérios e normatizações comuns aos editais de 

processo seletivo para ingresso de novos discentes e para disciplinas isoladas. 

• Apoio às ações de internacionalização em integração com o Plano Estratégico de 

Internacionalização da UEMG. 

• Suporte às ações para a ampliação e para a consolidação do Núcleo de Inovação Tecnológica e 

Transferência de Tecnologia (NIT) da UEMG. 

• Incentivo à criação de um Comitê sobre Marco Regulatório de Acesso ao Patrimônio Genético e 

Conhecimento Tradicional Associado à Biodiversidade Brasileira, vinculado ao NIT. 

• Incentivo e apoio à realização de cursos de capacitação para a implementação de incubadoras de 

base tecnológica. 

• Orientação, acompanhamento e articulação dos Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) da UEMG. 

• Incentivo à criação de novos Comitês de Ética em Pesquisa. 

• Campanha PROPPG/Assessoria de Comunicação para o preenchimento e atualização do 

Currículo Lattes. 

• Gestão para implementação da tecnologia “ScriptLattes” para o registro e a sistematização dos 

dados de produção acadêmica da Universidade. 

• Criação, padronização e aprimoramento das páginas eletrônicas dos Programas, em atendimento 

à identidade institucional e às dimensões avaliativas da CAPES. 
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• Gestão dos programas de pesquisa e de concessão de bolsas de iniciação científica com recursos 

do Tesouro Estadual e de outros órgãos de fomento. 

• Aquisição de livros para a expansão do acervo bibliográfico dos Programas. 

• Implementação e acompanhamento do acesso ao Portal de Periódicos CAPES, através da 

Comunidade Acadêmica Federada (CAFe). 

• Apoio aos Programas de Pós-Graduação no registro dos dados na Plataforma Sucupira/Coleta 

CAPES. 

• Credenciamento na Plataforma Carolina Bori e acompanhamento dos processos de 

reconhecimento de diplomas de Pós-Graduação obtidos no exterior. 

• Gestão e orientação dos recursos financeiros destinados aos cursos pelo Programa de Apoio à 

Pós-Graduação (PROAP/CAPES).  

• Concessão de apoio aos professores para participação e realização de eventos pelo Programa de 

Apoio à Participação de Professores em Eventos no País e no Exterior (PAPEV/UEMG). 

• Criação de edital de demanda induzida para pesquisa sobre egressos beneficiados pelos 

Programas de Apoio à Pesquisa da UEMG.  

• Suporte às publicações acadêmicas de professores e alunos em periódicos, artigos, livros e 

coletâneas. 

• Monitoramento e apoio para a criação de Grupos de Pesquisa no Diretório do Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 

• Mediação para a participação de consultores externos visando o aprimoramento dos processos 

acadêmicos dos Programas de Pós-Graduação. 

• Orientação aos Programas sobre políticas e procedimentos institucionais, bem como sobre os 

processos, as normatizações e demandas da CAPES. 

• Atualização das normas para inserção e permanência de docentes nos Programas de Pós-

Graduação. 

 

As ações acima descritas foram 

registradas em atas, sistematizadas e 

aprovadas pelos órgãos colegiados 

superiores da Universidade. Para a 

elaboração de um Planejamento 

Estratégico com propostas factíveis e 

comprometido com o aprimoramento e a 

consolidação dos Programas, a 

Escola Guignard - Campus BH - UEMG 
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PROPPG/UEMG procedeu à análise das ações desenvolvidas e considerou alguns aspectos internos 

e contextuais da Universidade, elencados a seguir:  

 

• Compromisso com a interiorização da produção do conhecimento, em diferentes regiões do 

Estado. 

• Diversidade de áreas de conhecimento e qualidade dos Programas. 

• Formação do corpo docente, considerando titulação, aderência, diversificação das áreas. 

• Fortalecimento das políticas de internacionalização, promovendo um aumento na qualificação dos 

docentes e discentes e da mobilidade acadêmica. 

• Existência de editora própria: Editora da Universidade do Estado de Minas Gerais (EdUEMG). 

• Criação, em 2020, do novo Portal de Periódicos da UEMG. 

• Relação de integração com as comunidades regionais. 

• Abertura para criação de novos cursos, incluindo as modalidades Mestrado Interinstitucional 

(Minter) e Doutorado Interinstitucional (Dinter). 

• Fortalecimento do Núcleo de Inovação Tecnológica e Transferência de Tecnologia (NIT). 

• Previsão de criação do Núcleo de Apoio à Produção Técnico-Científica, vinculado ao NIT, para 

geração e ampliação de tecnologias e patentes. 

• Previsão de implantação do Núcleo de Gestão de Incubadoras de Base Tecnológica. 

• Participação de docentes em Associações Cientificas. 

• Ampliação dos Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs). 

• Comissão de Heteroidentificação Étnico-Racial.  

• Programa Institucional de Apoio à Pesquisa (PAPq). 

• Programa de Apoio à Participação de Docentes em Eventos no País ou no Exterior (PAPEV). 

• Termo de cooperação com o CNPq para a concessão de bolsas de iniciação científica PIBIC, 

PIBITI; PIBIC-AF. 

• Promoção de concurso público e a nomeação, em 2020, de 256 (duzentos e cinquenta e seis) 

novos docentes efetivos. 

• Realização de novos concursos públicos e ampliação do corpo docente dos Programas.  

• Defesas de mestrado e doutorado realizadas dentro do prazo previsto pela CAPES.  

• Aprovação de 04 (quatro) novos Programas de Pós-Graduação, de 2018 a 2020, ampliando a 

qualificação no interior do Estado. 

• Termo de cooperação com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais 

(PCRH/FAPEMIG) para a concessão de bolsas de mestrado e doutorado. 
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• Ampliação do Programa de Assistência Estudantil (PEAES).  

• Comissão Especial, instituída em 2020, para análise e acompanhamento das medidas de 

enfrentamento às excepcionalidades sanitárias.  

• Integração à Comissão Estadual da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). 

• Compromisso com o fortalecimento da cultura da integridade das condutas individuais e coletivas. 

• Expansão do Programa de Seleção Socioeconômica de Candidatos (PROCAN/UEMG) de 

Política de Ações Afirmativas. 

• Adesão integral ao Sistema de Seleção Unificada (SISU/ENEM). 

• Ampliação da oferta de novos Programas de Pós-Graduação. 

• Consolidação da Pós-Graduação em áreas estratégicas do Estado de Minas Gerais. 

• Mobilização da comunidade acadêmica para a transferência de conhecimentos em diferentes áreas 

e a promoção do desenvolvimento social. 

• Integração com comunidades locais e regionais para atendimento a processos de formação e de 

interlocução cultural e social.  

• Estabelecimento de novas parcerias com outras instituições públicas e privadas.   

• Fortalecimento e ampliação das produções acadêmicas e da interlocução dos Programas de Pós-

Graduação com as comunidades locais e regionais.  

 

A próxima seção apresenta o Planejamento Estratégico da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

2021-2024, estruturado em sete tópicos. O primeiro - Autoavaliação e Planejamento Estratégico - 

estabelece objetivos e ações para fundamentar o processo de 

autoavaliação como um dos eixos de elaboração do Planejamento 

Estratégico. Os tópicos seguintes contemplam as cinco dimensões 

propostas pela CAPES: Ensino e Aprendizagem; Produção 

Científica; Inovação e Transferência de Conhecimento; Impacto 

e Relevância Econômica e Social. Por último, a PROPPG/UEMG 

apresenta os objetivos e as ações propostas para os Processos 

Administrativos e Gerenciais da Pró-Reitoria, buscando 

assegurar a interlocução cooperativa com os Programas e o 

aprimoramento de práticas democráticas de gestão compartilhada, 

tendo em vista a celeridade e a qualidade dos fluxos de trabalho. 

  
Escola de Música - Campus BH - UEMG 
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2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-

GRADUAÇÃO - 2021 a 2024 

 

2.1 Autoavaliação e Planejamento Estratégico 

 

2.1.1 Objetivos: 

 

• Consolidar a política para a produção científica e a Pós-Graduação da UEMG. 

• Institucionalizar a criação dos Comitês de Autoavaliação e a elaboração do Planejamento 

Estratégico nos Programas de Pós-Graduação da UEMG. 

 

2.1.2 Ações Propostas: 

 

• Acompanhar as normatizações e políticas originárias dos órgãos reguladores, em especial da 

CAPES. 

• Acompanhar e orientar os Programas na implementação da nova política de avaliação da CAPES. 

• Orientar os Programas a criar um Comitê de Autoavaliação. 

• Fortalecer o trabalho coletivo para a socialização e o compartilhamento das ações e processos de 

desenvolvimento de cada Programa. 

• Publicizar os Planejamentos Estratégicos da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e dos 

Programas nas respectivas páginas eletrônicas. 

• Apoiar os Programas na análise dos resultados da autoavaliação e planejamento e na proposição 

de alternativas para possíveis fragilidades encontradas. 

 

2.2 Ensino e Aprendizagem 

 

2.2.1 Objetivos: 

• Consolidar a política institucional de qualificação da Pós-Graduação na UEMG. 

• Promover a ampliação da produção e da excelência acadêmica na Pós-Graduação. 

 

2.2.2 Ações Propostas: 

 

• Promover a criação de Programas inovadores em diferentes áreas do conhecimento que agreguem 

valor à sociedade, ao setor produtivo e ao desenvolvimento nacional. 
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• Valorizar nos Programas o 

alinhamento e a adequação das teses, 

dissertações ou equivalente com as 

áreas de concentração e com as linhas 

de pesquisa dos Programas. 

• Desenvolver estratégias de apoio à 

utilização, por parte de docentes e 

discentes, de recursos tecnológicos 

vinculados à experiência acadêmica, 

como a plataforma Lattes/CNPq, 

ORCID e Web of Science. 

• Institucionalizar processos e procedimentos de pesquisa e de registro para o acompanhamento do 

desempenho profissional e acadêmico dos egressos. 

• Acompanhar e assessorar o desempenho dos Programas tendo em vista a melhoria da avaliação 

pela CAPES. 

• Valorizar a integração das atividades de ensino, pesquisa e extensão entre a Graduação e a Pós-

Graduação. 

• Valorizar o intercâmbio de trabalho com a participação de professores de elevada experiência 

acadêmica. 

• Estabelecer parcerias com instituições nacionais e estrangeiras para a formação de Recursos 

Humanos em nível de Mestrado e Doutorado. 

• Promover a integração entre os Programas de Pós-Graduação. 

• Promover a interação do corpo docente e de pesquisadores com o setor 

produtivo e com a sociedade. 

• Incentivar a inserção e credenciamento de novos docentes nos Programas de Pós-Graduação 

stricto sensu. 

• Ampliar canais de comunicação entre a comunidade acadêmica e a comunidade local e regional. 

• Promover políticas de inclusão, de democratização do acesso e de valorização da diversidade nos 

Programas de Pós-Graduação. 

• Valorizar a promoção e a divulgação das ações e processos da Pós-Graduação. 

• Estimular o desenvolvimento de estratégias de acompanhamento institucional do discente. 

• Promover a criação de um Núcleo de Apoio à certificação em língua estrangeira para os discentes 

e docentes dos Programas.  

  

Campus de Frutal - UEMG 
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2.3 Internacionalização 

 

2.3.1 Objetivos:  

 

• Ampliar o intercâmbio de saberes e a diversidade cultural na Pós-Graduação da UEMG. 

• Apoiar acordos de cooperação internacional e a integração progressiva dos docentes e discentes 

em redes acadêmico-científicas estrangeiras. 

 

2.3.2 Ações Propostas: 

 

• Apoiar os Programas para a ampliação de intercâmbio e cooperação em ambientes de 

internacionalização. 

• Orientar e incentivar os Programas a adotarem projetos de internacionalização curricular aos 

processos de ensino-aprendizagem e de pesquisa.  

• Promover, em cooperação com a Assessoria de Intercâmbio e Cooperação Interinstitucional 

(AICI), a promoção de mobilidade intercultural e eventos integradores para divulgação das 

experiências acadêmicas internacionais de estudantes e pesquisadores. 

• Desenvolver orientações para o acolhimento dos Programas a visitantes estrangeiros nos 

diferentes campi da Universidade.  

• Provisionar recursos para a recepção de alunos estrangeiros e para a concessão de bolsas de 

intercâmbio no exterior para alunos da UEMG. 

• Apoiar a captação de recursos e adesão a programas de fomento, mobilidade acadêmica e de 

projetos de pesquisa internacionais. 

• Incentivar a criação das páginas internacionais dos Programas para acesso do usuário estrangeiro 

e para ampliar sua visibilidade internacional. 

• Monitorar e divulgar chamadas para a concessão de bolsas de mobilidade internacional, para a 

realização de aprofundamento de estudos e de pesquisas em instituições estrangeiras. 

• Incentivar a criação e a ampliação de redes de pesquisa para projetos em parceria com outras 

Universidades nacionais e internacionais. 

• Apoiar a apresentação de trabalhos acadêmicos em eventos internacionais por meio do Programa 

de Apoio à Participação de Docentes em Eventos no País ou no Exterior (PAPEV). 
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2.4 Produção Científica: 

2.4.1 Objetivos: 

 

• Promover a consolidação de uma política de Pesquisa e Pós-Graduação da UEMG.  

• Ampliar o empreendedorismo científico, social, artístico-cultural e a transferência de 

conhecimentos.  

 

2.4.2 Ações Propostas: 

 

• Valorizar a ampliação da produção científica conjunta do corpo docente e discente. 

• Identificar, incentivar e divulgar a produção científica de egressos. 

• Divulgar editais e apoiar os Programas para a captação de recursos de diferentes órgãos de 

fomento e o estabelecimento de parcerias com instituições públicas e privadas. 

• Ampliar o protagonismo da UEMG junto à Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de Minas 

Gerais (FAPEMIG), considerando a Lei Estadual nº 22.929/2018. 

• Ampliar o número de docentes pesquisadores da UEMG, por área do conhecimento, como 

integrantes das Câmaras de Assessoramento da FAPEMIG. 

• Apoiar a participação e a organização de eventos científico-acadêmicos em nível nacional e 

internacional, propiciando a interação em redes entre pesquisadores. 

• Promover o aprimoramento da infraestrutura laboratorial e dos núcleos de pesquisa. 

• Promover e ampliar cooperações com instituições de pesquisa nacionais e internacionais através 

de acordos bilaterais. 

• Divulgar amplamente prêmios e bolsas nacionais e internacionais e publicações em periódicos 

qualificados. 

• Dar continuidade, juntamente com a 

Assessoria de Comunicação, à 

campanha de atualização permanente do 

Currículo Lattes. 

• Acompanhar a implementação e 

consolidação do sistema próprio para 

registro da produção acadêmica 

docente, com a gestão e análise do 

recurso digital “ScriptLattes”. 
Campus de Passos - UEMG 
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• Subsidiar a implementação do Repositório Institucional para a divulgação e a disponibilização 

das produções acadêmicas.  

• Promover a realização do Seminário de Pesquisa e Extensão para a socialização da produção 

acadêmica e para incentivar a transferência do conhecimento junto às comunidades local, regional 

e nacional. 

• Desenvolver ações que promovam a criação de incubadoras de base tecnológica para o 

desenvolvimento de produtos inovadores. 

• Promover ações para a consolidação e a ampliação dos Comitês de Ética em Pesquisa em 

diferentes Unidades Acadêmicas da UEMG. 

 

2.5 Inovação e transferência de conhecimento 

 

2.5.1 Objetivos: 

• Apoiar a pesquisa e a inovação na ciência, na tecnologia e na sociedade que resultem em 

transformações da realidade tecnológica, científica, artístico-cultural e social. 

• Incentivar e apoiar a implementação e o desenvolvimento de projetos de inovação e transferência 

de conhecimento comprometidos com a inserção social e econômica, a integridade ambiental e a 

sustentabilidade em nível local, regional, nacional e global. 

 

2.5.2 Ações Propostas: 

 

• Subsidiar os Programas para a execução de ações de inserção social e econômica e para a 

transferência de conhecimentos à sociedade.  

• Promover a cooperação científica e tecnológica com a sociedade civil, empresas públicas e 

privadas, ONGs, conselhos e outros espaços, que propiciem transferência de conhecimentos 

produzidos para a sociedade. 

• Incentivar a implementação institucional de incubadoras de base tecnológica. 

• Incentivar e apoiar o registro de patentes e a política de proteção da propriedade intelectual. 

• Desenvolver projetos de ações inovadoras envolvendo empresas privadas e públicas nos 

diferentes níveis de governo (incubadoras de base tecnológica, patentes licenciadas, cultivares, 

registro de software, modelo de utilidade). 
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• Propor diretrizes institucionais com vistas à 

geração de propostas de inovação e startups, em 

especial spin-offs, com criação efetiva de emprego e 

renda, a partir da aplicação de novos conhecimentos 

que gerem valor agregado em todas as áreas do 

conhecimento. 

• Fortalecer e apoiar as ações do Núcleo de 

Inovação Tecnológica e Transferência de Tecnologia 

(NIT). 

• Acompanhar e promover a divulgação dos projetos e produtos de inovação desenvolvidos pelos 

docentes, discentes e egressos. 

 

2.6 Impacto e relevância econômica e social 

 

2.6.1 Objetivos:  

 

• Apoiar o desenvolvimento de pesquisas que objetivem processos de integração e transformação 

social e cultural, bem como a formulação de políticas públicas, envolvendo empresas privadas 

ou públicas em seus diferentes níveis de governo. 

• Incentivar programas de inserção social dos docentes e discentes em cada campus, e em 

cooperação com outras instituições, para maior integração e promoção de impacto social. 

 

2.6.2 Ações Propostas: 

 

• Estimular os Programas a definir, em seus Planejamentos Estratégicos, os indicadores de impacto 

na sociedade.  

• Contar com a participação de atores externos no Comitê de Autoavaliação dos Programas para 

análise do impacto da atividade acadêmico-científica na sociedade.  

• Apoiar o desenvolvimento de tecnologias sociais que envolvam ações de empreendedorismo 

artístico-cultural, econômico-social, tecnológico, de segurança pública e ambiental que 

contribuam para as práticas culturais e de cidadania. 

• Valorizar a interação do corpo docente e discente com o setor produtivo e com a comunidade, 

para o desenvolvimento de práticas inovadoras por meio de convênios específicos e acordos de 

cooperação conjunta. 

Faculdade de Políticas Públicas - Campus BH - UEMG 
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• Orientar os Programas a sistematizar e documentar os resultados das ações de inserção social.  

• Ampliar canais de divulgação sobre a contribuição dos produtos da Pesquisa e da Pós-Graduação 

na comunidade local e regional e nacional. 

 

2.7 Processos Administrativos e Gerenciais da Pró-Reitoria 

 

2.7.1 Objetivos: 

• Aprimorar processos administrativos promovendo a institucionalização e a celeridade dos 

processos, resguardando-se a identidade da Universidade. 

• Promover o aperfeiçoamento contínuo dos processos de gestão da Pró-Reitoria junto aos 

Programas, de forma compartilhada, favorecendo a colaboração e a interface entre os diversos 

setores envolvidos. 

 

2.7.2 Ações Propostas: 

 

• Padronizar os editais de processos seletivos promovendo maior segurança jurídica e identidade 

institucional. 

• Orientar sobre os fluxos de processos administrativos demandados pelo Sistema Eletrônico de 

Informações – SEI. 

• Contribuir com a capacitação de pessoal dos Programas para o uso de plataformas digitais e outros 

processos demandados pela CAPES. 

• Orientar os Programas sobre os processos administrativos dos recursos financeiros do Tesouro 

Estadual. 

• Instruir os Programas no uso dos recursos disponibilizados pela CAPES por meio do Programa 

de Apoio à Pós-Graduação – PROAP. 

• Aprimorar os processos de arquivamento e compartilhamento de informações acadêmicas do 

corpo docente e discente. 

• Valorizar a promoção da identidade institucional nas páginas eletrônicas e outros canais de 

comunicação dos Programas e orientar a atualização de conteúdos. 

• Estimular o aprimoramento da gestão compartilhada e da comunicação entre a Pró-Reitoria, as 

secretarias e as coordenações dos Programas. 


