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APRESENTAÇÃO GERAL: 

 

Atendendo a exigência para sucessão da Direção e Vice-Direção da UEMG-Unidade Divinópolis, e 

considerando: 

 A publicação da RESOLUÇÃO CONUN/UEMG Nº 494, DE 14 DE MAIO DE 2021: Aprova edital 

de eleição de Diretor e Vice-diretor para a Unidade Acadêmica de Divinópolis, no ano de 2021; 

 O item 5. DAS INSCRIÇÕES, parágrafo 4. “No ato da inscrição da chapa, os candidatos a Diretor(a) 

e a Vice-diretor(a) deverão apresentar o plano de trabalho da gestão”; 

 o Estatuto da Universidade do Estado de Minas Gerais, Sessão II – Da Diretoria e da Vice-Diretoria 

das Unidades Acadêmicas; 

 

Apresentamos abaixo nosso Plano de Trabalho de Gestão da Chapa TRABALHANDO PARA UMA 

GRANDE UNIDADE, composta por: 

 Cargo de Diretora: Profª Efetiva Ana Paula Martins Fonseca – MASP: 13815584 

 Cargo de Vice-Diretor: Profº Efetivo André Amorim Martins – MASP: 13815774 

 

Ressaltamos que as diretrizes apresentadas nesse plano de gestão foram baseadas a partir do Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI da UEMG (2015-2024), assim como, a partir dos dados 

apresentados no relatório de autoavaliação confeccionado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) 

no ano de 2020. Norteou também a elaboração desse plano as proposições oriundas dos Colegiados de 

Cursos da Unidade. 

Pretendemos, a partir desse plano de gestão, propor ações que contribuam para o crescimento da 

unidade, assim como dar continuidade às propostas já implementadas pela gestão anterior e que se 

consolidaram como potencialidade. 

Vale ressaltar que como instrumento de decisão e de ações para a garantia do padrão de qualidade que 

se propõe, este plano de gestão se constitui como um compromisso com a comunidade acadêmica, 

buscando um constante aperfeiçoamento das funções que desempenha no contexto educacional na 

cidade de Divinópolis e região. 

 



COMPOSIÇÃO DA CHAPA: 

Apresentamos, o plano de trabalho de gestão, neste ato de inscrição da Chapa TRABALHANDO PARA 

UMA GRANDE UNIDADE, composta pelos professores efetivos: 

 

Professora Ana Paula Martins Fonseca (MASP-13815584), efetivada no 

Concurso 15/2018, curso de Pedagogia, área Língua Portuguesa e 

Alfabetização e Letramento na Educação Infantil e nos anos Iniciais do 

Ensino Fundamental; Lattes: http://lattes.cnpq.br/3791718418708888. 

 

 

 

 

Professor André Amorim Martins (MASP-13815774), efetivado no 

Concurso 02/2019, curso de Psicologia, área: Psicopatologia e Saúde 

Coletiva; Lattes: http://lattes.cnpq.br/4473595626839535. 

 
 

 

http://lattes.cnpq.br/3791718418708888
http://lattes.cnpq.br/4473595626839535


 

PALAVRAS INICIAIS ... 

 

Aos nossos colegas de vida compartilhada a partir da UEMG, queremos dirigir nossas primeiras 

palavras de agradecimento pela oportunidade de conversarmos nesse momento importante de 

Refundação da Unidade Divinópolis. Utilizamos o termo Refundação devido às mudanças 

institucionais (absorção da Fundação pela UEMG, realização dos concursos para professores, mudança 

do perfil de docentes e estudantes, mudança do regime legal, etc...) que exige novas ideias e novas 

formas de atuação. Essas transformações trazem para nossa unidade novas responsabilidades 

acadêmicas e o desafio de oferecer atividades acadêmicas que permitam a ampliação de formação de 

toda comunidade acadêmica.  

 

Considerando o panorama contemporâneo, o compromisso desta gestão é realizar mudanças guiadas 

pelo conjunto de princípios e valores expressos nas políticas institucionais no sentido de conduzir uma 

gestão comprometida com a qualidade institucional – acadêmica e social – buscando uma maior 

sintonia com as necessidades de desenvolvimento da sociedade de forma planejada e participativa, 

tendo como suporte estudos, diagnósticos e resultados da autoavaliação institucional.  

 

Cabe aqui destacar que é a primeira oportunidade de eleição para a Diretoria da Unidade com 

professores efetivos. Essa condição de vínculo oferece planejamentos a longo prazo e a perspectiva de 

produzir vínculos mais sensíveis e transformadores na vida acadêmica. Esperamos que esta condição 

seja hegemônica o mais rápido possível para diminuir as diferenças de relação trabalhista entre os 

docentes.  

 

A Unidade Divinópolis possui atualmente 58 professores efetivos, 162 professores convocados, 83 

servidores técnicos administrativos e 3.487 estudantes. Acreditando que, a partir da educação, as vidas 

de milhares de pessoas são transformadas, vemos que temos uma grande responsabilidade de melhorar 

vidas e a sociedade. 

 

Sendo assim, construir um projeto de gestão, implica em ter ciência de que o compromisso social e a 

qualidade que se requer exige de todos os que compõem a comunidade acadêmica superior, um esforço 

de “diálogo criativo com as dúvidas e interrogações do nosso tempo” (CUNHA, 2000) que nos levam 

a um repensar das funções e finalidades em torno das atividades de ensino, pesquisa e extensão 



aproximando-as dos interesses e necessidades de uma sociedade que requer urgência na 

universalização da cidadania. 

 

Considerando tais exigências e cientes que se faz necessário implementar ações para maximizar o 

crescimento da unidade, o presente plano de gestão tem a pretensão de direcionar propostas a partir de 

uma Política de Expansão e Qualidade Acadêmica. Na sua implementação, essas políticas se 

desdobram em linhas de ação prioritárias que vão de encontro à integração entre o corpo docente, 

discente e técnico-administrativo. 

 

Dessa forma, o Plano de Gestão constituirá a base para a definição de ações a serem executadas pelos 

diferentes segmentos unidade e será objeto de avaliação permanente a partir de parâmetros e 

indicadores que permitirão o acompanhamento e a coordenação da gestão com vistas à melhoria da 

qualidade acadêmica e do desempenho institucional. 

 

Busca-se com a integração desses segmentos e de acordo com a missão da UEMG, oferecer, em 

conformidade com a legislação pertinente, educação superior que promova o Ensino, a Pesquisa e a 

Extensão de modo a contribuir para a formação de cidadãos comprometidos com o desenvolvimento e 

a integração dos setores da sociedade e das regiões do estado. 

 

Portanto, este Plano de Gestão tem como objetivo apresentar, inicialmente, à Comissão Eleitoral Local 

um documento e, também, apresentar à Comunidade Acadêmica da Universidade do Estado de Minas 

Gerais – Unidade Divinópolis, os princípios que serão base para a gestão 2021-2025. 

São norteadores desse plano de gestão: 

 O desenvolvimento de um amplo programa de expansão e melhoria das atividades de Ensino, Pesquisa 

e Extensão, através da reformulação e atualização dos currículos dos cursos de graduação e de pós-

graduação, de modo a integrar as atividades de ensino, pesquisa e extensão na formação acadêmica e 

na prática da docência; 

 O aperfeiçoamento da gestão universitária, através da consolidação do processo de autoavaliação 

institucional que subsidie o planejamento e da implantação de medidas que qualifiquem e 

institucionalizem práticas de gestão acadêmica, baseadas na corresponsabilidade, e busquem a 

otimização das atividades e dos serviços desenvolvidos pela comunidade acadêmica. 

 O fortalecimento e aprimoramento dos canais de comunicação interna e externa da unidade com o intuito 

de evidenciar as atividades realizadas no interior da universidade, bem como otimizar os fluxos internos. 

 A expansão e melhoria da infraestrutura física e de aquisição materiais para assim propiciar uma maior 

qualidade das atividades acadêmicas. 



 

 Fortalecimento da orientação acadêmica e pedagógica, criando mecanismos de acompanhamento no 

processo de ensino-aprendizagem que garantam ao estudante a permanência e a conclusão do seu curso 

de graduação. 

 

Considerando as questões já apresentadas, seguem, na próxima seção, os itens que nortearão nossa Gestão 

e com a devida abertura para acolher as demandas diárias da vida na UEMG. 

 

 



AMBIÊNCIA 

 

Consideramos a Unidade Divinópolis como uma Instituição de Ensino Superior viva e só tem 

significado com as pessoas usufruindo do seu território. Aqui transitam pessoas de diversos modos: 

crianças, pais, mães, professores, estudantes, servidores, namorados, filhos, etc... Há também os seres 

animais, plantas e estrutura física. Todo esse sistema, quando está em certo equilíbrio, proporciona um 

bem viver para aqueles que dispensam muitas horas da sua vida conosco. 

 

Como cada pessoa usufrui da UEMG de forma diferente, deveremos olhar também com diversos 

olhares: Processos de trabalho, encontro entre pessoas, processos de ensino, confortabilidade. Abaixo 

apresentamos as propostas de gestão para estas diversas áreas: 

 

1) POLÍTICA DE EXPANSÃO E QUALIDADE ACADÊMICA 

 

Aprofundar e difundir a qualificação das atividades acadêmicas é condição essencial para a construção de 

uma unidade de reconhecida excelência. Assim, será compromisso dessa gestão contribuir para a qualidade 

acadêmica cujo ponto de partida será a qualidade da Organização Didático-Pedagógica que foca 

principalmente na política para o ensino (graduação e pós-graduação), a pesquisa e a extensão.  

 

Ressalta-se que essa Política de Expansão e Qualidade Acadêmica deve ser pensada também em 

consonância com a especificidade de área de atuação e abrangência de cada curso da unidade, refletindo em 

ações que contemplem as exigências da sociedade contemporânea.  

 

Portanto, esse segmento prevê o desenvolvimento de ações voltadas para a ampliação e qualificação das 

atividades acadêmicas, tendo como princípio a indissociabilidade entre o Ensino, a Pesquisa e a Extensão. 

 

TEMA/DIRETRIZES PROPOSIÇÕES  

Aprimoramento do 

trabalho docente 

 Fortalecer as lutas trabalhistas; 

 Buscar a realização de concurso para todos os cursos da Unidade;  

 Apoiar os docentes contratados para uma possível efetivação; 

 Buscar melhores condições de trabalho referente a quantidade de 

horas semanais em sala de aula;  

 Estimular a participação de docentes em eventos de Ensino, Pesquisa 

e Extensão fora da unidade, através de recursos de agências de 



fomento parceiras (FAPEMIG, CNPq) e, também, articular junto à 

Reitoria da UEMG elaboração de um plano de incentivo para 

realização de eventos regionais, nacionais e internacionais. 

Expansão e solidificação 

das atividades de Ensino, 

Pesquisa e de Extensão, 

visando ao fortalecimento 

das bases científica, 

tecnológica, sociocultural e 

artística da unidade.  

 

 Efetivação dos Departamentos na Unidade; 

 Ampliar os cursos de Graduação da Unidade; 

 Implantar de Programas de Pós-Graduação Stricto-Sensu; 

 Fortalecer e ampliar do Programa de Pós-Graduação Lato-Sensu; 

 Análise dos resultados do ENADE para a melhoria das notas dos 

cursos; 

 Articulação com Governo do Estado de Minas e União para uso ou 

cessão de espaços/estabelecimentos para as práticas de ensino 

(Parque do Gafanhoto, laboratórios e escolas); 

 Buscar o Reconhecimento e a Renovação do Reconhecimento, junto 

ao Conselho Estadual de Educação-CEE, dos cursos da Unidade; 

 Atualizar e revisar os Projetos Pedagógicos dos Cursos de forma a 

atender as diretrizes apontadas para o ensino superior que sinaliza a 

necessidade de a estrutura curricular implantada contemplar aspectos 

como flexibilidade, interdisciplinaridade, atividades extencionistas e 

articulação da teoria com a prática; 

 Incentivar a elaboração de Projetos de Monitoria nos diversos cursos 

oferecidos pela unidade, a fim de estimular o aluno pela atividade 

docente, intensificar a cooperação entre corpo docente e o discente, 

nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, assim como oferecer 

ao aluno de graduação a oportunidade de se preparar para as 

atividades de ensino; 

 Utilização da UEMG como espaço para visitação técnica e artística; 

 Implantar o projeto “Ciência a Céu Aberto”, com exposições 

científicas para recebermos visitas de escolas; 

 Comunicação para o público externo informando das atividades 

produzidas pela Comunidade Acadêmica; 

 Atividades de extensão voltadas para público externo com ações 

dentro da Unidade; 

 Desenvolver ações que promovam a integração entre professores e 

alunos; 

 Buscar a interseção entre as áreas do conhecimento e promover 

atividades acadêmicas que aproximem os cursos da unidade. 

 Disseminar e incrementar as políticas de ensino, pesquisa e extensão, 



estimulando os cursos da unidade a apresentarem projetos de 

pesquisa e extensão quando houver editais abertos, sejam eles 

internos, através de programas da própria instituição ou externos, 

através das agências de fomento parceiras. 

 Estimular a formação de grupos de pesquisa e, também, o 

intercâmbio entre os professores-pesquisadores integrantes desses 

grupos;  

 Promover o intercâmbio entre a graduação e a pós-graduação; 

 Ampliar as ações de difusão do conhecimento produzido no âmbito 

dos cursos, promovendo a socialização dos processos, produtos e 

resultados das atividades acadêmicas. 

 Estimular a publicação técnico-científica de professores e alunos em 

revistas científicas das respectivas áreas dos cursos oferecidos no 

âmbito da unidade, em eventos e também internamente a partir de 

publicação própria a ser criada para fins acadêmicos. 

 Fomentar a promoção de eventos técnicos, científicos e culturais para 

propiciar a integração entre a comunidade interna da unidade e, 

também, a comunidade externa. 

 Promover espaços para que se discuta a formação profissional de 

nossos alunos, a fim de propiciar a interação entre 

professores/supervisores de estágio, alunos e instituições 

concedentes. Portanto, será compromisso desta gestão fomentar 

encontros para discutir tais questões; 

 

2) FORTALECIMENTO DOS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

A avaliação interna é um processo contínuo por meio do qual uma instituição constrói conhecimento sobre 

sua própria realidade, buscando compreender os significados do conjunto de suas atividades para melhorar 

a qualidade educativa e alcançar maior relevância social. Mediante a importância da realização de um 

acompanhamento dos processos institucionais, assim como em atendimento às exigências do Conselho 

Estadual de Educação-CEEE que estabelece a necessidade de implantação de processo avaliativo interno na 

instituição, foi criada em outubro de 2020, a Comissão Própria de Avaliação (CPA) integrada pelos 

diversos segmentos da comunidade acadêmica. A essa comissão foi delegada a função de construir um 

processo de Avaliação Institucional capaz de avaliar a imagem da organização e o grau de satisfação do 

público interno e externo e, também, aprimorar a qualidade dos processos administrativos e acadêmicos da 

unidade.  

 

 



 

TEMA/DIRETRIZES PROPOSIÇÕES 

Fortalecimento dos processos de 

avaliação institucional 

 

 Incentivar o processo de autoavaliação institucional; 

 Apoiar a equipe que compõe a Comissão Própria de Avaliação 

da unidade; 

 

 

3) POTENCIALIZAR OS CANAIS DE COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA DA 

UNIDADE. 

 

Sem dúvida os canais de comunicação e sistemas de informação são instrumentos essenciais para a 

interação interna e externa da comunidade e, também, difusores das ações da instituição. Atualmente a 

unidade utiliza, estrategicamente, na sua comunicação interna, as mídias impressas e digitais e, na externa, 

as mídias impressa, televisiva, radiofônica, interativa e alternativa, utilizando-se dos recursos do 

Jornalismo, da Publicidade & Propaganda e das Relações Públicas.  

 

TEMA/DIRETRIZES PROPOSIÇÕES 

Potencializar os canais de 

comunicação interna e externa da 

unidade 

 

 Investir, em parceria com a assessoria de comunicação da 

instituição e demais segmentos, em um planejamento 

estratégico para otimizar a comunicação corporativa; 

 Fortalecer e aprimorar os canais de comunicação com a 

comunidade acadêmica (discentes, docentes e técnicos 

administrativos); 

 Fortalecer as representações discentes e docentes no âmbito 

dos cursos para que haja um canal de comunicação efetivo; 

 Estreitar a comunicação com os setores administrativos. 

 

 

 

4) EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E DE AQUISIÇÃO DE 

MATERIAIS 

 

Considerando os recursos oriundos do Governado de Minas Gerais e destinados à UEMG, é compromisso 

dessa gestão, juntamente com o setor de infraestrutura e planejamento, zelar e aprimorar o espaço físico da 

unidade, a fim de atender às demandas acadêmicas dos diversos cursos de graduação.  



 

TEMA/DIRETRIZES PROPOSIÇÕES 

Expansão, melhoria e da 

infraestrutura física e de 

aquisição de materiais. 

 

CONSTRUÇÃO DE: 

 Novo edifício para a biblioteca; 

 Brinquedoteca; 

 Gabinetes para docentes; 

 Sala de professores; 

 Novo espaço para o Centro de Memória. 

 

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE NOVAS 

EDIFICAÇÕES PARA:  

 Serviço Escola do curso de Psicologia,  

 Clínica escola do Enfermagem e Fisioterapia, 

 Laboratórios de Enfermagem e Fisioterapia,  

 Sala de Dança (Educação Física),  

 Laboratórios de Engenharia, Biologia, Física e Química; 

 Restaurante Universitário; 

 Complexo Esportivo. 
 

REFORMA E MANUTENÇÃO: 

 Salas de aulas; 

 Laboratórios de Comunicação e Saúde; 

 Área externa do Campus; 

 Manutenção dos espaços comuns: lanchonetes, praças, 

teatro de arena, recanto. 
 

AQUISIÇÃO DE: 

 Computadores para os laboratórios de informática; 

 Mobiliário para os setores administrativos; 

 Materiais para os diversos laboratórios; 

 Materiais para a brinquedoteca da unidade. 

 Reestruturação do espaço administrativo para o bloco 4; 

 Instalar espaço para coleta de reciclados (metais, vidros e 

papel). Os materiais de vidro e papel poderão ser doados a 

entidades de reciclagem da cidade. O material metal, poderá 

ser vendido e a renda revertido em pequenas manutenções 

diárias da Unidade; 

 Fortalecer o projeto CUIDAR UEMG como atividade de 

práticas integrativas para o público interno e para a 

comunidade; 

 Atualização e renovação permanente do acervo bibliográfico. 

 



5) ACOMPANHAMENTO NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM  

 

A Unidade Divinópolis, ao construir sua organização didática, reafirma sua visão de ter o ser humano como 

foco principal da ação educativa. Para tanto, define como parâmetro de formação o cidadão crítico, 

emancipado e atuante socialmente. Nesse sentido, para implementar tais diretrizes é imprescindível a 

existência de uma política de atendimento contínuo aos estudantes e a comunidade acadêmica em geral. 

Além disso, é fato que em qualquer espaço educativo e de convivência, as pessoas enfrentam dificuldades 

de toda ordem que interferem no processo ensino-aprendizagem, portanto, é importante o fortalecimento do 

Núcleo de Apoio ao Estudante que ofereça um atendimento, a fim de mediar, estimular e promover ações 

envolvendo a comunidade acadêmica. Portanto, é meta desta gestão, junto aos coordenadores dos cursos e 

demais órgãos de apoio da unidade, a solidificação do núcleo de apoio à comunidade acadêmica.  

 

METAS AÇÕES 

Fortalecimento da orientação acadêmica 

e pedagógica, criando mecanismos de 

acompanhamento no processo de ensino-

aprendizagem que garantam ao 

estudante a permanência e a conclusão 

do seu curso de graduação. 

 

 Fortalecer o Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE) e o 

Serviço Escola de Psicologia como entidades que 

promovem melhorias pedagógicas e de saúde  

 Otimizar, junto ao NAE e às demais instâncias 

colegiadas da unidade a divulgação e incentivo a 

participação dos discentes nos programas de bolsas da 

Unidade como forma de auxílio aos alunos regularmente 

matriculados; 

 Buscar, junto à reitoria, a ampliação das políticas de 

apoio a permanência dos estudantes; 

 Promover, junto ao CONUN, a importância da 

informatização integral das matriculas dos estudantes 

(matrícula, ajustes de disciplinas e matrícula em eletivas) 

 Apoiar o exercício da representação estudantil em todos 

os cursos, estimulando a participação dos estudantes nos 

vários segmentos acadêmicos; 

 Apoiar as iniciativas estudantis na promoção de 

atividades culturais, artísticas e recreativas; 

 Criar mecanismos de divulgação dos trabalhos 

acadêmicos dos estudantes entre os cursos e, também, 

entre as outras unidades da UEMG, bem como, em 

outros eventos regionais e nacionais.  

 Além disso, também é importante a criação de 

instrumentos de valorização aos trabalhos de conclusão 

de curso. 



 

6) POLÍTICA DE ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS  

 

Além do apoio aos estudantes matriculados, é diretriz desta gestão fortalecer o apoio ao egresso através de 

uma política de acompanhamento, como forma de buscar subsídios referentes à compatibilidade entre o 

perfil do egresso definido nos Projetos Pedagógicos, considerando a situação profissional, adequação da 

formação e interesses de educação continuada do egresso. Acompanhar os egressos a Unidade poderá 

contribuir significativamente para o aprimoramento de programas existentes, bem como, o planejamento de 

cursos de pós-graduação, extensão, dentre outros. Assim, o acompanhamento dos egressos representa uma 

busca pelo conhecimento institucional, tendo como foco da atenção os ex-alunos, a partir de suas realidades 

pessoais, acadêmicas e profissionais, na apreensão de dados relevantes sobre o ensino superior, contribuindo 

diretamente com a qualidade e atualização dos cursos de graduação, de extensão e de pós-graduação.  

 

TEMA/DIRETRIZES PROPOSIÇÕES 

Acompanhamento dos egressos  

 Fortalecer o apoio ao egresso através de uma política de 

acompanhamento, como forma de buscar subsídios referentes 

à compatibilidade entre o perfil do egresso definido nos 

Projetos Pedagógicos, considerando a situação profissional, 

adequação da formação e interesses de educação continuada 

do egresso; 

 Manter os registros atualizados dos estudantes egressos 

contendo, além dos dados pessoais, informações sobre sua 

situação profissional e formação acadêmica; 

 Realização de atividades de ensino, pesquisa e extensão 

direcionadas a profissionais formados pela instituição que 

objetivem a formação continuada dos egressos da unidade; 

 Promoção de atividades acadêmicas, artísticas, culturais e 

esportivas que visem também a integração dos egressos com a 

comunidade interna da unidade. 

 



 

7) POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS 

 

TEMA/DIRETRIZES PROPOSIÇÕES 

Setores administrativos  

 Implantação de uma política de gestão de pessoas dentro da 

Unidade, a fim de integrar e otimizar os espaços de trabalho;   

 Realização de um diagnóstico institucional para mapeamento 

da estrutura administrativa da Unidade; 

 Promoção, em parceria com os diversos cursos de graduação 

da unidade, de atividades acadêmicas, artísticas, culturais e 

esportivas que visem também a integração e capacitação dos 

diversos servidores administrativos; 

 Reorganização do fluxo de trabalho entre o acadêmico e 

administrativo; 

 Busca da realização de concurso para técnicos 

administrativos. 

 

8) ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS 

 

TEMA/DIRETRIZES PROPOSIÇÕES 

Convênios/parcerias  

 Ampliação das atividades acadêmicas para além do interior da 

universidade;   

 Firmar convênios e parcerias com diversas entidades, a fim de 

contribuir para o fortalecimento do ensino, da pesquisa e da 

extensão de nossa Unidade.  

 

9) COMISSÕES INSTITUCIONAIS 

 

TEMA/DIRETRIZES PROPOSIÇÕES 

Comissões institucionais  

 Fortalecimento da Comissão de Internacionalização da 

UEMG;   

 Acompanhamento e apoio à Comissão de Heteroidentificação; 

 Implantação de uma Comissão para pensar e aprimorar as 

políticas de inclusão em nossa Unidade; 

 Implantação de uma Comissão para construção do Plano de 

Desenvolvimento Institucional da UEMG. 



10) GESTÃO PARTICIPATIVA 

 

É compromisso dessa Gestão fomentar a participação ativa de toda a comunidade acadêmica da 

unidade, potencializando espaços de tomada de decisões mais compartilhadas. Nesta perspectiva, 

comprometemos em ampliar o acesso às práticas universitárias, convidando permanentemente a 

comunidade de Divinópolis e região, para que se sintam pertencentes ao espaço, ao mesmo tempo que 

a Universidade se faça presente nos territórios construindo com, e em uma linguagem acessível a 

todos, novas realidades inclusivas e participativas. 

 

TEMA/DIRETRIZES PROPOSIÇÕES 

Gestão Participativa e Plural 

 Ampliar os espaços de participação dos discentes nas decisões 

da unidade e nos conselhos de curso; 

 Socializar as ações da Gestão Superior da Unidade em 

assembleias com a comunidade acadêmica;  

 Gerir a instituição de forma colaborativa, coparticipativa, 

respeitando as instâncias colegiadas da Instituição; 

 Conduzir a Unidade considerando o respeito à diversidade 

como valor geral garantindo ao direito de identidade – 

pessoal, de grupos e institucional – atendendo às diferenças, 

sem discriminação, de modo a contemplar as características 

próprias de cada um, permitindo o desenvolvimento pleno de 

suas potencialidades; 

 Articulação interna e, também, com as demais unidades da 

UEMG para uma Gestão mais compartilhada. 

 



APONTAMENTOS FINAIS 

 

Tendo em vista que o plano de gestão é um instrumento necessário à otimização da administração que 

se pretende realizar, o seu conteúdo pretendeu traduzir o que se entende como emergencial, relevante e 

possível no enfrentamento às questões atuais da instituição. Nesse sentido, a sua implantação 

pressupõe um trabalho coletivo de toda a comunidade acadêmica. 

 

Com tal entendimento é importante destacar que o Planejamento, assim como a Avaliação Institucional 

exercem papel estratégico na construção de um modelo alternativo de gestão porque se constituem em 

processos integrados e permanentes de reflexão-ação que ultrapassam amplamente as iniciativas 

fragmentadas. Dessa forma, espera-se construir uma cultura de avaliação na qual a participação seja 

efetivamente a palavra-chave no processo de reconstrução e de resgate do papel da Universidade junto 

à sociedade. 

 

 

 

 

 

 

Candidato(a) ao Cargo de Diretor(a)                                 Candidato(a) ao Cargo de Vice-Diretor (a) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


