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APRESENTAÇÃO
A gestão institucional universitária vem passando por profundas mudanças advindas das
conjunturas internas e externas à instituição, devendo atuar a partir da visão sistêmica e das
diferentes dinâmicas que emergem com o processo de mudança e adaptações, com reflexo nas
políticas e práticas institucionais e na relação com o cidadão e com a sociedade. Essas
mudanças exigem agilidade e capacidade de adaptar-se para responder às contingências
geradas pelo ambiente dinâmico, resultante da evolução da ciência, da tecnologia e das
transformações sociais que identificam a Universidade como ambiente catalisador.
Dessa maneira, a UNIFEI deve ser capaz de responder às mais diversas condições e, assim,
contribuir efetivamente para o desenvolvimento harmônico das regiões em que está inserida.
Nesse contexto, o planejamento das organizações é um instrumento essencial para o
cumprimento da sua missão, visão, valores e metas, considerando a temporalidade de suas
ações, a disponibilidade e restrições de recursos humanos, físicos e financeiros, suas
interações internas e externas e os resultados que delas são esperados, a partir do
comprometimento com a valorização do desenvolvimento humano, científico e tecnológico.
O modelo de gestão da UNIFEI se alinha à evolução das Instituições Federais de Ensino
Superior - IFES brasileiras em busca de maior equilíbrio entre as necessidades de ampliar,
cada vez mais, o acesso à educação superior e a melhoria da qualidade do ensino e da
pesquisa, em conformidade com o papel de responsabilidade social imputado aos
estabelecimentos de ensino superior.
Assim, devem ser perseguidos e sistematicamente atualizados mecanismos de estímulo à
qualidade acadêmica e administrativo-financeira, à melhoria da gestão e da eficiência no gasto
público, à redução dos desperdícios, à adequação da estrutura organizacional e à elevação da
eficácia dos serviços prestados nas áreas meio e fim, a partir de um rigoroso regramento que
garanta gestão moderna e eficiente, sem personalismos e, sempre possível, baseado em editais
para distribuição de recursos com critérios claramente definidos.
Decorrente do Planejamento Estratégico Institucional - PEI da UNIFEI, aprovado pelo
CONSUNI em sua 19ª reunião extraordinária, em 04 de novembro de 2013, o Plano de
Desenvolvimento Institucional - PDI aqui apresentado expressa as políticas acadêmicas e
administrativas da Universidade, fundamentadas na cultura, na identidade e na vocação da
UNIFEI e com aderência à sua realidade institucional. A partir de sua homologação, constituise compromisso da Universidade com a comunidade acadêmica, com o Ministério da
Educação e com a sociedade, manifestando o ideal para desenvolvimento da instituição de
forma planejada, participativa e crítica. Esse ideal é relevante por abordar um ambiente que
tem o intuito de promover a formação de seus estudantes e a geração e difusão do
conhecimento.
O documento apresentado tem ênfase na consolidação da expansão da instituição observada
nos últimos anos e na consolidação dos princípios da Administração Pública, sobretudo a
impessoalidade, a eficiência e a transparência. Neste sentido, entende-se o PDI como
instrumento de estímulo ao ensino de qualidade, ao comprometimento dos docentes, à
pesquisa que crie conhecimento e valor e à extensão que seja capaz de permitir que a
instituição leve sua competência técnica para o bem da sociedade.
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1 PERFIL INSTITUCIONAL
1.1 Perfil Institucional
1.1.1 Breve Histórico da UNIFEI
A Universidade Federal de Itajubá - UNIFEI, fundada em 1913 com o nome de Instituto
Eletrotécnico e Mecânico de Itajubá – IEMI, por iniciativa pessoal de Theodomiro Carneiro
Santiago e patrocínio de seu pai, Coronel João Carneiro Santiago Júnior, os quais desejavam
organizar em sua cidade um estabelecimento para a formação de engenheiros mecânicos e
eletricistas, no qual o ensino fosse voltado para a realidade prática, e o ambiente de trabalho
fosse tão aproximado quanto possível da vida real, para evitar o choque experimentado pelo
estudante quando deixava os bancos escolares para ingressar na vida profissional.
Com essa intenção, o Dr. Theodomiro viajou, em 1912, para a Europa e os Estados Unidos,
com a finalidade de estudar os novos métodos de ensino técnico, contratar professores e
adquirir equipamentos e utensílios para os laboratórios da futura instituição. O fundador
almejava, sobretudo, homens práticos, capacitados para serem úteis à indústria nacional, à
sociedade e à grandeza do país.
Foram então contratados na Bélgica, da Universidade de Liége, o Dr. Armand Bertholet e os
Drs. Arthur Tolbecq e Victor Van-Helleputte, ambos da Universidade do Trabalho de
Charleroi, sendo o Dr. Bertholet grande prêmio do Instituto Montefiori, e aqui chegaram, em
janeiro de 1913, iniciando-se as aulas em março do mesmo ano. O Instituto funcionou
provisoriamente junto ao Ginásio de Itajubá.
Outros três professores europeus chegaram depois: os Drs. Fritz Hoffmann e Arthur Spirgi,
ambos engenheiros suíços e o Dr. Pierre François Objois, engenheiro francês. Mais tarde foi
completado o quadro de docentes do IEMI com o ingresso de engenheiros brasileiros. As
primeiras aulas foram ministradas em francês, dado a exiguidade de tempo para que os
professores aprendessem o idioma português.
O Educador sonhava com a sua Escola de Eletricidade e Mecânica que haveria de ser a mais
eficiente da América do Sul. Theodomiro Santiago era, antes de tudo, um realizador.
Norteou sua vida no pensamento de Goethe, em Fausto, "Palavras houve já de sobra, dai-me,
enfim, feitos: vamos à obra" (A ação antes das palavras) e no lema do General Lázaro Hoche,
o pacificador de Vendéia, durante a Revolução Francesa: "Res, non verba" (Fatos, e não
palavras), criando o aforismo: "Revelemo-nos, mais por atos do que por palavras, dignos de
possuir este grande País".
Theodomiro Santiago não se esquecia desta observação de Augusto Comte: "É mister
relacionar a sabedoria teórica com a admirável sabedoria prática". E ele próprio deixou esta
lição, que hoje está gravada em bronze na sua Universidade, e que sempre norteou o
estabelecimento que fundou:
"Se a ciência é filha da observação e da experiência, estes são, em verdade, os processos pelos
quais principalmente ela deve ser ensinada".
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E por que Theodomiro queria uma escola de eletricidade e mecânica, e não uma faculdade de
direito, de farmácia ou medicina? Porque essas já havia, e boas, no país, embora poucas, não
existindo, no entanto, escolas especializadas em eletricidade e mecânica, pelo menos em
condições de formar técnicos com a perfeição que ele ambicionava.
A inauguração oficial do IEMI deu-se em 23 de novembro de 1913, em sessão solene com a
presença do presidente da República, Marechal Hermes da Fonseca e do vice-presidente, Dr.
Wenceslau Braz Pereira Gomes.
Quando discursava o Dr. Theodomiro Santiago, defendendo seu ponto de vista sobre o ensino
da engenharia, levantou-se o Eng. Paulo de Frotin para rebater, com veemência, as ideias do
orador. Surgiu então calorosa discussão entre os dois, que causou tumulto na assistência,
dividida entre duas correntes de aplausos aos contendores, o que resultou, afinal, no
encerramento da sessão, pela retirada do presidente da República e demais autoridades. Esse
desagradável incidente, que repercutiu em todo país através da imprensa, é também visto por
alguns como um importante marco na evolução da tecnologia brasileira, pelo entrechoque de
opiniões entre os que defendiam a predominância do aspecto prático no ensino e os que
defendiam a predominância do aspecto teórico.
A primeira turma de 16 alunos engenheiros mecânicos-eletricistas formou-se em 1917, ano
em que o Instituto foi oficialmente reconhecido pelo Governo Federal – Art. 9º da Lei nº
3232, de 05.01.1917, e quando nela ingressaram os primeiros professores brasileiros,
Engenheiro José Procópio Fernandes Monteiro e Mário Albergaria Santos. O curso tinha
então a duração de três anos, tendo passado para quatro anos, em 1923 e, afinal, para cinco,
em 1936, quando o curso foi completamente reformulado para a sua equiparação ao da Escola
Politécnica do Rio de Janeiro; passou então a ser simplesmente curso de engenheiros
eletricistas, e o nome da escola foi mudado para Instituto Eletrotécnico de Itajubá – IEI.
O Dr. Theodomiro Santiago ocupou a direção da Escola até 1930, quando foi exilado para a
Europa por motivos políticos. Durante a sublevação constitucionalista de 1932, fora deportado
para Portugal, juntamente com outros revolucionários que comungavam dos mesmos
sentimentos pátrios. Seu sucessor foi o Eng. José Rodrigues Seabra, ex-aluno da escola,
formado na primeira turma, e que era professor desde 1921.
A instituição quando era particular teve um momento marcante em sua história com o
falecimento de Theodomiro Carneiro Santiago, ocorrido no Rio de Janeiro em 25 de outubro
de 1936. Todo o patrimônio do então IEI – Instituto Eletrotécnico de Itajubá passou a fazer
parte de seu espólio.
Foi um complicador a mais para a instituição, que com poucos alunos e tendo o Banco de
Itajubá S.A. como credor, sentia sua administração financeira, a cada dia que passava, mais
complexa.
O Instituto, já sob a direção de José Rodrigues Seabra, teria anos muito difíceis pela frente.
Os professores que permaneceram lecionando davam o maior exemplo de desprendimento,
dedicação e abnegação ao IEI, trabalhando sem contar com o salário no fim do mês; mas eles
lá permaneceram, e o Instituto não fechou. Em 1944 o Banco de Itajubá já não podia
permanecer financiando o funcionamento de uma Escola, cujo passivo era cada vez maior.
Apareceram alguns interessados que se propuseram a liquidar a dívida em troca do acervo do
Instituto, cujas instalações seriam transferidas para Campinas – SP.
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A imprensa nacional passou a propalar a notícia da aquisição dos equipamentos do Instituto
Eletrotécnico de Itajubá por industriais paulistas ligados à Companhia Paulista de Estradas de
Ferro, com sede em Campinas. A partir de então e impulsionados pelos estudantes, os poderes
políticos do estado e do município e toda a sociedade abraçaram a causa da permanência do
Instituto em Itajubá.
Foi quando dois ex-alunos do IEI, engenheiros João Braz Pereira Gomes e Vidal Dias, da
turma de 1918 do antigo IEMI, resolveram constituir, com a participação dos professores do
estabelecimento, a Fundação Instituto Eletrotécnico de Itajubá, que passaria a ser a
proprietária e mantenedora da instituição.
A Escola foi federalizada em 1956, mas a denominação de Escola Federal de Engenharia de
Itajubá - EFEI só foi adotado em 1968. Em 1963, o curso foi desdobrado em dois
independentes, um de engenheiros mecânicos e outro de engenheiros eletricistas. No início da
década de 1960, avaliava-se que a escola de Itajubá tinha formado cerca de 40% do total de
engenheiros dessas especialidades existentes no Brasil.
Dando prosseguimento a uma política de expansão capaz de oferecer atendimento mais amplo
e diversificado à demanda nacional e, sobretudo, regional de formação de profissionais da
área tecnológica, a instituição partiu para a tentativa de se transformar em Universidade
Especializada na área Tecnológica - UNIFEI, modalidade acadêmica prevista na nova Lei de
Diretrizes e Base da Educação Nacional - LDB. Esta meta começou a se concretizar a partir
de 1998 com a expansão dos cursos de graduação ao dar um salto de dois para nove cursos,
através da aprovação de sete novos com a devida autorização do Conselho Nacional de
Educação - CNE. Posteriormente, foram implantados mais dois novos cursos de graduação.
A concretização do projeto de transformação em Universidade deu-se em 24 de abril de 2002,
através da sanção da lei número 10.435, pelo presidente da República, Fernando Henrique
Cardoso. A passagem da Escola Federal de Engenharia de Itajubá – EFEI à Universidade
Federal de Itajubá – UNIFEI foi o legítimo reconhecimento do Governo Federal a uma
instituição com até então 87 anos de relevantes serviços prestados à engenharia nacional, e
que sempre lutou em prol do desenvolvimento sustentável da nação; e uma homenagem
póstuma a Theodomiro Carneiro Santiago, cuja memória jamais esmaecerá do pensamento de
todos os seus discípulos, símbolo de cidadão útil e exemplar aos pósteros que, como ele,
creem na grandeza do Brasil.
Em meados de 2008 concretiza-se parceria pioneira entre a Prefeitura Municipal de Itabira
(governo local), o setor privado (empresa Vale) e o Ministério da Educação - MEC para a
criação do campus Itabira.
Esse convênio estabeleceu o comprometimento da Vale com o provimento dos equipamentos
destinados aos laboratórios dos cursos, que são utilizados nas atividades de formação, geração
e aplicação de conhecimento. À Prefeitura de Itabira coube prover a infraestrutura necessária
ao funcionamento da UNIFEI e doá-las (terreno e benfeitorias) à universidade.
A Universidade continuou, em paralelo à consolidação do campus Itabira, sua expansão na
sede (Itajubá), implantando mais cursos de graduação e de pós-graduação.
A UNIFEI, historicamente, sempre atuou em conjunto com o desenvolvimento do país,
contribuindo para o salto de um Brasil predominantemente agrário, em 1913, para a era do
conhecimento científico e tecnológico dos dias atuais.
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1.1.2 Inserção Regional, Nacional e Internacional
É necessário sempre pensar o papel social que a Universidade desempenha na região e no
contexto em que se insere a fim de reconhecê-la em suas possibilidades e limitações diante
dos desafios que a ela são impostos.
A UNIFEI cumpre papel de destaque na formação de vocações de excelência e na promoção
econômica das regiões onde atua e seu desenvolvimento deve se pautar, sistematicamente, nas
demandas tecnológicas e institucionais que contribuam com o avanço produtivo do país.
O campus sede da UNIFEI está localizado no sul de Minas na microrregião de Itajubá, que
integra a mesorregião do Sul e Sudoeste de Minas. A população desta microrregião foi
estimada em 2011 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE em 189.785
habitantes, dividida entre treze municípios.
A UNIFEI ocupa um papel importante para o crescimento e desenvolvimento da região, que
apresentava um perfil econômico estritamente agropecuário. Ao longo dos anos, a formação
de profissionais em diferentes áreas do conhecimento, diversidade esta ampliada
principalmente nas últimas duas décadas, imprimiu um ritmo cada vez mais dinâmico a
região.
A cidade de Itajubá possui empresas nas áreas metalúrgica, alimentícia, aeronáutica, bélica,
de produtos para saúde, entre outras, sendo um dos principais polos industriais do sul de
Minas. O comércio e os serviços constituem sua principal atividade. Desde a sua fundação há
mais de 100 anos, a cidade passou também a ser um polo educacional que recebe estudantes
de todo país.
Com a expansão fora de sede, a UNIFEI ampliou sua inserção e seu raio de ação para a região
central de Minas. O campus de Itabira localiza-se na mesorregião metropolitana de Belo
Horizonte. A microrregião de Itabira teve a sua população estimada em 2006 pelo IBGE em
370.865 habitantes e está dividida em dezoito municípios. Possui uma área total de 7.998,818
km², suas principais cidades são os municípios de Itabira e João Monlevade que são os
grandes polos da região. Itabira também é a cidade mãe da Companhia Vale do Rio Doce,
João Monlevade é da Arcelor Mittal Monlevade, antiga Belgo Mineira as quais juntas detêm
81,613% do PIB microrregional. Neste caso, cerca de 60% dos alunos desse campus são
oriundos de municípios circunvizinhos, situados a uma distância de até 120 km.
A UNIFEI é uma Instituição de Ensino Superior historicamente comprometida com o
desenvolvimento regional e do país. Para consolidar tal missão, a Universidade procura
disseminar suas formas de atuação em áreas tecnológicas diversificadas, investindo
permanentemente nas dimensões quantitativa e qualitativa dos projetos acadêmicos,
científicos, tecnológicos e culturais.
Dentre as ações que deverão cada vez mais ser desenvolvidas e apoiadas estão as atividades
de Educação Continuada, pela ampla e diferenciada atuação na capacitação continuada dos
engenheiros e profissionais de tecnologia.
Partindo da compreensão de que a Educação Superior cumpre uma função estratégica no
desenvolvimento econômico, social e cultural das nações, a UNIFEI constrói formas efetivas
de cooperação institucional – bi e multilaterais – nos contextos regional, nacional e
internacional. Uma das prioridades institucionais consiste na integração entre os diversos
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níveis e modalidades de ensino, pesquisa e extensão, em que se busca privilegiar os projetos e
programas de maior impacto acadêmico e social, com repercussões de caráter local, regional e
nacional. A implementação dessa política advém da compreensão, pela comunidade
universitária, de que a expansão do ensino superior público, gratuito e de qualidade constitui
um instrumento indispensável para atenuar e, mesmo, superar situações de desigualdade
social.
A inserção da UNIFEI no estado e no país operacionaliza-se de forma variada.
Principalmente, pela participação na titulação e qualificação de graduandos e pós-graduandos
vindos das diversas regiões do país. Além de suas atividades de ensino presencial na sede e no
campus de Itabira, outro instrumento importante para o processo de interiorização da UNIFEI
é a multiplicação de suas ações de inserção regional, com a utilização da estratégia da
Educação a Distância e o desenvolvimento de novos suportes e tecnologias educacionais. O
Núcleo de Educação a Distância - NEaD oferece cursos de graduação e pós-graduação lato
sensu em vários polos localizados nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro.
As pesquisas também se constituem como meio de inserção, seja pela utilização da
infraestrutura laboratorial da UNIFEI ou pela parceria com demais universidades e centros de
pesquisa, além da propagação dos resultados por meio de patentes, publicação de artigos e
apresentação de trabalhos em congressos. A UNIFEI também organiza e participa da
organização de eventos científicos, regionais, nacionais e internacionais, como importante
meio de formação e divulgação da produção técnico-científica.
A Secretaria de Relações Internacionais – SRI é um órgão pertencente à Administração
Central da UNIFEI. Sua missão é potencializar o processo de internacionalização da
universidade através da elaboração, assinatura e manutenção de acordos de cooperação que
preveem a mobilidade acadêmica de professores, pesquisadores e alunos. Desta forma,
contribuindo para sua projeção no contexto acadêmico mundial.
Sendo a UNIFEI uma instituição federal de pequeno porte comparada às demais, a SRI tem
buscado parcerias internacionais com aquelas instituições que possuam porte equivalente ao
da UNIFEI e nível de excelência reconhecido. Nesse sentido, a SRI incentiva docentes e
grupos de pesquisa a estreitarem laços com seus congêneres internacionais. Outra ação é a
estrita formalização de conduta direcionada pelas regras existentes e pelos editais decorrentes.
Dessa forma, garantindo democratização de oportunidades e seleção baseada no mérito. Umas
das ações nesse sentido é a confecção de um seminário interno para apresentação dos canais e
oportunidades disponíveis, bem como para o relato das boas práticas tanto internas quanto
externas de internacionalização.
A SRI entende que o processo de internacionalização da UNIFEI ocorrerá, também, com o
recebimento de alunos, pesquisadores e professores de todas as nacionalidades e instituições
que queiram relacionar-se no âmbito acadêmico, por isso a UNIFEI provê toda logística
necessária à introdução destes estudantes, pesquisadores e professores no novo ambiente
acadêmico.
Todos os acordos assinados preveem reciprocidade e respeito mútuos – respeito às práticas
pedagógicas aplicadas pelas instituições parceiras. Pretende-se, com isso, identificar pontos
positivos nas universidades parceiras para enriquecer as práticas pedagógicas, fortalecendo
pesquisa e pós-graduação.
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Dessa forma, a cooperação internacional ocorre por meio de vínculos e parcerias com
universidades de outros países, principalmente da União Europeia e dos Estados Unidos,
como já vem sem sendo feito por meio da participação de docentes em pós-doutoramento,
além do intercâmbio de discentes da pós-graduação, nível doutorado, por meio de “projetos
sanduíche”. O estabelecimento e o fortalecimento de vínculos, firmes e produtivos com
grupos de pesquisa de ponta de outros países ocorrem por meio de convênios firmados com
universidades do exterior.
Além disso, com a finalidade de promover a consolidação, expansão e internacionalização da
ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira por meio do intercâmbio e da
mobilidade internacional, o programa “Ciência sem Fronteiras” vem cumprindo papel de
destaque na internacionalização da UNIFEI. A iniciativa é fruto de esforço conjunto dos
Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação -MCTI e do Ministério da Educação - MEC,
por meio de suas respectivas instituições de fomento – CNPq e CAPES, e Secretarias de
Ensino Superior e de Ensino Tecnológico do MEC.
Vale destacar também que, alinhada com o objetivo estratégico de “Ser uma das melhores
universidades em suas áreas de atuação, por meio da geração e aplicação do conhecimento”,
as ações de internacionalização estão pautadas no objetivo de assegurar os níveis de qualidade
da inserção internacional, destacando as seguintes metas: manter parceria com 5
universidades entre as 100 melhores do mundo segundo Ranking QS; manter programas de
cooperação e intercâmbio internacional que envolvam 10% dos alunos matriculados na
graduação e no mestrado e 30% no doutorado; e possuir 30% dos docentes com pósdoutorado no exterior.
É importante destacar a atuação de seus docentes e discentes, por meio de programas, projetos
e outras iniciativas que envolvem múltiplas ações de rotina configuradas em suas propostas de
investigação e produção de saberes, se projetando nos intercâmbios e parcerias com diversos
segmentos sociais.
Nesse sentido, a UNIFEI possui mecanismos para estimular as atividades de Pesquisa e
Desenvolvimento (P&D) para incubar produtos e processos desenvolvidos para futura
colocação no mercado - financiado em parte, e inclusive, pelo crescimento da vertente de
programas de educação continuada e pela captação em programas de incentivo à inovação - e
como retroalimentador do seu projeto acadêmico institucional. Vale destacar as iniciativas
que visam resgatar o ensino prático, laboratorial, tradição da instituição. Destaca-se a
importância do mapeamento das atividades de cada laboratório da universidade e sua atuação
em termos de ensino, pesquisa e extensão, incentivando a prestação de serviço à sociedade de
forma a garantir sua sustentabilidade e cumprindo suas finalidades de geradora e difusora de
conhecimentos.
Também como forma de propiciar sua inserção regional e nacional as atividades de extensão
realizadas como programas e projetos envolvendo a prestação de serviços especializados para
a comunidade, seja com o uso de seus recursos laboratoriais, seja com a aplicação de
conhecimento adquirido pela universidade e disponibilizado para a sociedade dentro das
atividades de consultoria especializada, perícias técnicas, ensaios laboratoriais, realização de
estudos, realização de cursos de curta duração para atendimento de demandas específicas,
financiados ou não pelo interessado de modo a garantir a auto sustentabilidade das atividades
de extensão.
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Em suma, como instituição educativa, a UNIFEI deve se inserir de forma atuante, no contexto
regional e nacional, através da mobilização cotidiana de seus integrantes, em atividades
constantes de ensino-pesquisa-extensão, extrapolando os limites de seus espaços
institucionais, se pautando nos desafios práticos que lhe são apresentados e estimulando uma
cultura empreendedora em seus campi universitários.

1.1.3 Missão
Ser uma Universidade que valoriza e busca a autonomia, a sustentabilidade e a melhoria em
todas as suas atividades para o bem estar da humanidade, sendo um elemento essencial para o
desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro e o progresso social, econômico e cultural
das regiões onde atua, por meio da geração, disseminação e aplicação do conhecimento, da
formação de profissionais de alto nível, do exercício da boa gestão e da responsabilidade
social.

1.1.4 Visão
Ser reconhecida como uma das melhores universidades do Brasil até 2023 nas áreas em que
atua.

1.1.5 Objetivos Estratégicos




Ser uma das melhores universidades em suas áreas de atuação, por meio da geração e
aplicação do conhecimento.
Constituir-se em agente de desenvolvimento nas regiões onde atua.
Buscar a excelência administrativa.

1.1.6 Objetivos Específicos e Metas




Ser referência nacional na excelência do ensino nos cursos que oferece.
o Estar classificada entre as 50 melhores universidades da América Latina.
o Programas de pós-graduação:
 Aumentar um ponto na avaliação CAPES para os cursos nota 3 e 4, em
um triênio.
 Aumentar um ponto na avaliação CAPES para os cursos nota 5, em
dois triênios.
o Cursos de graduação:
 Atingir nota 5 em todos os cursos (CPC).
o Corpo docente altamente qualificado e produtivo com 85 % de doutores.
o Taxa de sucesso da graduação superior a 80%.
o Índice de satisfação do egresso superior a 80%.
o Taxa de empregabilidade superior a 80%.
o 25% de atividades acadêmicas centradas no aluno.
Gerar e aplicar conhecimentos para contribuir nas áreas em que atua.
o Programas de pós-graduação:
 Aumentar um ponto na avaliação CAPES para os cursos nota 3 e 4, em
um triênio.
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Aumentar um ponto na avaliação CAPES para os cursos nota 5, em
dois triênios.
 Dobrar os pedidos de registros de patentes.
o Cursos de graduação:
 Atingir nota 5 em todos os cursos (CPC).
Assegurar os níveis de qualidade da inserção internacional.
o Manter parceria com 5 universidades entre as 100 melhores do mundo segundo
Ranking QS.
o Manter programas de cooperação e intercâmbio internacional que envolvam 10
% dos alunos matriculados na graduação e no mestrado e 30% no doutorado.
o 30% dos docentes com pós-doutorado no exterior.
Assegurar os níveis de qualidade da inserção nacional.
o Manter parceria com 5 universidades entre as 20 melhores do Brasil segundo
Ranking QS.
o Manter parcerias com pelo menos 80 empresas entre as 100 melhores do
Brasil, segundo ranking geral da revista EXAME.
Incentivar a representação em fóruns, organismos reguladores e de fomento regionais,
nacionais e internacionais.
o 100% de participação nas entidades de interesse da Universidade.
Criar e difundir ações que promovam a interação com a sociedade nas dimensões
acadêmica, social, cultural e esportiva.
o 20% do corpo discente envolvido em ações de extensão.
o 10% dos servidores docentes e técnico-administrativos envolvidos em ações de
extensão.
Ampliar o repasse de recursos para a Universidade nas atividades de extensão
remunerada.
o 30% do valor dos projetos como repasse para a Universidade, seja de modo
direto ou indireto.
Garantir uma política de institucionalização da extensão.
o 100% das ações de extensão contempladas por modelo específico de política
de extensão.
Formalizar o Parque Científico e Tecnológico, desenvolvendo um modelo de
governança e gestão.
o 100% de formalização do modelo de governança e gestão do Parque Científico
e Tecnológico.
Propiciar condições para a integração das ações entre a Universidade e o Parque
Científico e Tecnológico.
o 30% das empresas geradas no Parque Científico a partir de pesquisas
desenvolvidas dentro da Universidade.
Aprimorar a comunicação, interna e externa, de forma objetiva, oportuna e inequívoca.
o 70% de satisfação em todos os quesitos avaliados nas diferentes mídias e
diferentes públicos-alvo.
o 100% de divulgação da produção científica, acadêmica, social, cultural e
esportiva da universidade.
o 70% de realização do plano de comunicação (canais de comunicação com a
sociedade).
o 100% de site oficial trílingue implementado e atualizado.
Propiciar a participação dos servidores em programas de capacitação, qualificação e
treinamento específico de interesse das necessidades institucionais.
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80% dos servidores técnicos administrativos qualificados.
100% de realização do plano de capacitação anual.
Aprimorar os serviços prestados aos alunos.
o 80% de satisfação em todos os quesitos avaliados pela Comissão Própria de
Avaliação – CPA.
o 60% de participação anual da comunidade discente no processo de
autoavaliação institucional.
o 100% dos alunos de graduação com baixa renda, atendidos com bolsas PNAES
e outras.
Ampliar a descentralização administrativo-financeira e responsabilização setorial sob
controle e fiscalização da Reitoria.
o 40% dos recursos orçamentários de capital e custeio não vinculados (Matriz
Andifes) descentralizados para as Unidades Acadêmicas.
o 100% de implantação do modelo de descentralização orçamentária.
o 100% de implementação dos módulos prioritários do Sistema Integrado de
Gestão.
Racionalizar, otimizar e promover a modernização contínua das instalações, dos
recursos materiais e das condições ambientais da Instituição.
o 95% de ocupação didática real da disponibilidade das salas de aula.
o 80% de ocupação didática real da disponibilidade dos laboratórios.
o Incremento de 20% do Indicador de desempenho das Unidades Acadêmicas
(DUA).
o 100% das instalações físicas adequadas para a acessibilidade.
o 10% de redução nas despesas correntes anuais.
o 100% de execução da dotação orçamentária de capital e custeio (OCC).
o 100% de recuperação/manutenção/modernização do conjunto dos espaços
físicos de salas de aula, salas de professores e laboratórios.
o 100% de adequação das instalações físicas para garantir a segurança dos
usuários e do patrimônio.
Utilizar o planejamento e o controle das atividades administrativas para a priorização e
o equilíbrio entre as demandas e os recursos disponíveis.
o 100% dos processos institucionais mapeados e padronizados.
o 70% dos projetos institucionais realizados dentro do escopo/prazo/orçamento
planejado.
o 100% de informação com qualidade.
Estabelecer critérios e regulamentos que garantam a participação dos servidores e de
alunos em projetos de interesse e necessidades institucionais, com financiamento
externo, com política adequada de repasse meritocrático.
o 100 % dos projetos realizados com participação dos servidores e alunos de
acordo com o regulamento estabelecido.

1.1.7 Áreas de atuação acadêmica
A Constituição Federal brasileira de 1988, em seu artigo 207, estabelece o princípio de
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Dessa forma, constituem atividades
acadêmicas da UNIFEI:
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ENSINO: atividade precípua da atuação da UNIFEI que compreende os diferentes Programas
de Formação que poderão ser ministrados nos seguintes níveis de cursos e programas, nas
modalidades presencial ou à distância1:




Graduação, compreendendo os bacharelados, habilitações, licenciaturas e cursos
superiores de tecnologia, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio
ou equivalente e que atendam aos requisitos estabelecidos pelos órgãos competentes;
Pós-graduação, compreendendo os níveis de doutorado, mestrado e especialização,
abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e que atendam às exigências
estabelecidas pelos órgãos competentes;
Educação Continuada, compreendendo o aperfeiçoamento, os cursos de curta duração,
cursos de longa-duração, de Extensão e outros, abertos a candidatos que atendam aos
requisitos estabelecidos em cada caso pelos órgãos competentes.

PESQUISA E O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO: deverão ser estimuladas
parcerias e a formação de redes, a divulgação e a aplicação de seus resultados em processos
de interação com a comunidade científica e tecnológica, com o setor empresarial e com a
sociedade em geral.
EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS: atividade fundamental do tripé de atuação
da UNIFEI, que deverá atuar de maneira próxima à sociedade, bem como dirigir-se a pessoas
e instituições públicas ou privadas de forma a criar, implementar e avaliar atividades
integradas com o ensino e a pesquisa, realizados no cumprimento de ações específicas:
programas, projetos, eventos e prestação de serviços; assegurando, quando aplicável, a
propriedade intelectual e transferência de tecnologia. Sempre que possível realizado de modo
autossustentado contribuindo com ingressos de recursos para sua realização.

1

Compreendendo a oferta de cursos de extensão, graduação e pós-graduação, favorecendo a formação e o
aperfeiçoamento de profissionais qualificados para o mercado de trabalho. A disponibilização de tais cursos na
modalidade a distância possibilita que mais pessoas tenham acesso às atividades de ensino realizadas na
instituição, visando ao desenvolvimento e à veiculação de programas de ensino e de educação continuada,
proporcionando a atualização nas diversas áreas do saber.
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1.1.8 Responsabilidade Social da UNIFEI
As atividades de extensão universitária da UNIFEI têm por premissa a relação indissociável
com a comunidade em geral e os diversos setores da sociedade. Seus projetos institucionais
deverão, portanto, atentar-se para os itens a seguir listados:














Avaliação contínua do impacto social, urbano, econômico, tecnológico e do ensino das
ações de extensão e de responsabilidade social;
Desenvolvimento de atividades culturais, artísticas e esportivas permanentes e
eventuais, desde que geradas parcial ou integralmente pela comunidade universitária;
Sistematização de banco de informações para planejamento, acompanhamento e
avaliação de seus projetos e programas;
Implementação de núcleos e grupos transdisciplinares de extensão, que constituam
redes de cooperação, estudo e práxis com abordagem global dos assuntos abordados
por suas ações;
Inclusão social das comunidades, interna e externa, e apoio a grupos institucionais em
projetos que possibilitem o acesso e permanência dos grupos minoritários no ensino
superior;
Atuação junto ao campo da educação, desenvolvendo ações coordenadas para
melhoria da qualidade dos professores com atuação direta na Escola Básica;
Desenvolvimento de projetos em parceria com instituições públicas e privadas de
fomento que através do conhecimento científico e tecnológico venham impactar
comunidades menos assistidas da região no sentido de torná-las autossuficientes;
Parcerias, convênios, associações e intercâmbios com empresas e outras entidades
organizacionais, públicas e privadas, para o desenvolvimento de programas de
interesse mútuo, que possam contribuir para a expansão das fontes de receita da
Instituição, garantindo ressarcimento e retribuição à instituição;
Programas sustentáveis de prestação de serviços e de consultoria para as empresas,
criando mecanismos que estimulem a organização dessas atividades por professores e
estudantes fomentando o desenvolvimento científico e tecnológico do país e que
garantam ressarcimento e retribuição à instituição;
Programas para desenvolvimento do empreendedorismo através de processos de préincubação e incubação de empresas de base tecnológica, como também, apoiar e
participar da gestão dos Parques Tecnológicos dos municípios em que atua;
Promoção de eventos que coloquem a serviço das comunidades, interna e externa, os
acervos próprios (científico e tecnológico, cultural, artístico e esportivo), produtos
universitários e ações construídas mediante parcerias interinstitucionais.

É importante destacar que a atuação de responsabilidade social da UNIFEI prima por
estender, para além de seus muros, os resultados de suas atividades, programas e projetos
institucionais de modo a garantir seu desenvolvimento acadêmico e sua contribuição ao
desenvolvimento regional, à interação com a Educação Básica nas áreas científicas e
tecnológicas e ao atendimento das necessidades individuais dos cidadãos, de grupos especiais,
de profissionais, das empresas e dos órgãos públicos vinculados às comunidades em que atua.
Neste sentido, a UNIFEI deverá atentar-se permanentemente para as políticas de extensão
prioritárias locais, bem como aquelas definidas por programas especiais dos governos federal,
estadual e municipais e nos espaços de discussão do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das
Instituições de Ensino Superior Públicas – FORPROEX.
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Para operacionalizar suas ações extensionistas, a UNIFEI deve ter maior ênfase nas agências
de fomento, editais públicos e demais fontes de financiamento externo além de criar
mecanismos para a atração de recursos externos se posicionando como opção para realização
de atividades de pesquisas, desenvolvimento, inovação, prestação de serviços, consultorias,
execução de atividades de treinamento e outras que tenham potencial de atrair recursos de
fontes externas que promovam sustentabilidade para o cumprimento de sua Missão e
desenvolvimento integral.
Por último, em todas as ações que envolve é importante destacar a participação do corpo
discente que utiliza as atividades de extensão não só como forma da Universidade cooperar
com a melhoria da biocenose, mas principalmente como importante instrumento de sua
formação como um ente social e como cidadão.
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2 GESTÃO INSTITUCIONAL
2.1 Organização Administrativa
A UNIFEI está comprometida com as atividades voltadas para sua gestão orçamentária,
contábil, financeira, patrimonial, serviços gerais administrativos e de logística para, a partir
destas, fornecer as condições ideais para o desenvolvimento das atividades fins, tanto na
forma de infraestrutura quanto nos meios que estimulam as ações de Ensino, Pesquisa e
Extensão e assegurar a plena utilização dos seus recursos materiais e humanos.
A UNIFEI é regida administrativa e juridicamente de acordo com seu Estatuto, Regimento
Geral e Regimentos Internos. Sua governança deverá privilegiar sistematicamente seus ideais
estratégicos em detrimento de interesses corporativos.
Cumpre destacar que a Organização Administrativa da UNIFEI vem sendo discutida nos
Conselhos Superiores da instituição com o propósito de aperfeiçoar os processos
administrativos e deslocar as atividades administrativas que outrora eram desempenhadas
pelos órgãos estratégicos para as unidades acadêmicas e reforçá-las em suas competências.
Esta discussão passa, inclusive, pelo rearranjo da composição dos órgãos colegiados e pela
criação de pró-reitorias e está pautada, fundamentalmente, pelo objetivo de utilizar o
planejamento e o controle das atividades administrativas para a priorização e o equilíbrio
entre as demandas e os recursos disponíveis.
Em suma, a organização administrativa da UNIFEI tem como princípios:









Ênfase nas atividades finalísticas, ou seja, acadêmicas;
Estrutura organizacional enxuta, compatível com outras instituições de porte similar;
Descentralização de autoridade e responsabilidade;
Descentralização orçamentária e de responsabilidades;
Fortalecimento de comitês gestores;
Racionalização no uso de seus recursos;
Formalismo de iniciativas administrativas de alocação de recursos por meio de editais,
sempre que possível;
Uso intensivo de tecnologia da informação, sobretudo baseada no Sistema Integrado
de Gestão - SIG, conforme previsto pelo Plano Diretor de Tecnologia da Informação PDTI.

É responsabilidade da Administração Central descentralizar recursos humanos, materiais e
financeiros para que as unidades acadêmicas possam bem desempenhar suas obrigações.
Todavia, é também responsabilidade da Administração monitorar o bom desempenho de suas
unidades e destas em prestar contas à universidade.

2.1.1 Estrutura Organizacional, Instâncias de Decisão e Organograma
Administrativo e Acadêmico
A UNIFEI apresenta a seguinte estrutura:


Conselhos Superiores;
o Conselho Universitário;
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o Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Administração;
o Conselho Curador.
Administração Central;
o Reitoria;
o Pró-Reitorias;
o Órgãos Suplementares.
Campi;
o Unidades Acadêmicas;

A UNIFEI possui o campus sede no município de Itajubá-MG e um campus fora de sede no
município de Itabira-MG, que possui coordenações com papel tático similar às diretorias
vinculadas às Pró-reitorias da Administração Central.

2.1.2 Órgãos Colegiados: atribuições e competências
A composição dos Órgãos Colegiados Acadêmicos está definida no Regimento Geral da UNIFEI e
contempla a representação de docentes nos termos da legislação vigente e a representação estudantil.
Os servidores técnico-administrativos compõem os colegiados que se referem à Administração.

Conselho Universitário
O Conselho Universitário – CONSUNI é o órgão superior máximo de deliberação coletiva da
Universidade, em matéria de política universitária, de planejamento e de administração.
Conselho Curador
O Conselho Curador – CoC é o órgão de fiscalização econômico-financeira da Universidade.
Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Administração
O Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Administração - CEPEAd é o órgão superior de
deliberação coletiva, com atribuições deliberativas, normativas e consultivas sobre atividades
didáticas, científicas, culturais, artísticas, esportivas, sociais e de interação com a sociedade,
se estruturará em duas instâncias de deliberação: o Plenário e as Câmaras Superiores
Setoriais.
As Câmaras Superiores Setoriais serão:






Câmara Superior de Graduação;
Câmara Superior de Pesquisa e Pós-Graduação;
Câmara Superior de Extensão;
Câmara Superior de Administração;
Câmara Superior de Política e Gestão de Pessoal (CPPD, CIS, concursos,
redistribuições).

Além das Câmaras Superiores Setoriais, o CEPEAd terá as seguintes Comissões e/ou Comitês
permanentes de assessoramento:




Comissão de Orçamento e Finanças;
Comissão de Compatibilização dos Regimentos e Normas;
Comitê Gestor de Tecnologia da Informação - CGTI;
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Comitê Gestor de Recursos Laboratoriais - CGLab;
Comitê Gestor de Infraestrutura - CGInfra.

Comissões/Comitês de assessoramento
Dentre as Comissões e/ou Comitês permanentes de assessoramento, cumpre destacar os já
constituídos:






Comitê Gestor de Tecnologia de Informação - CGTI
o Instituído pela Portaria 504 de 04 de março de 2013. O Comitê de TI é um
instrumento efetivo da Governança de Tecnologia da Informação e é parte
integrante da Governança Corporativa. Os membros do CGTI foram definidos
visando garantir a representatividade da área de negócio. Dentre as atribuições
do Comitê, é considerada como a principal, buscar o alinhamento da
Tecnologia da Informação e Comunicação com as estratégias institucionais.
Pela sua formação é considerado um comitê estratégico e com caráter
propositivo. O Comitê é responsável por estabelecer as diretrizes que serão
perseguidas pela área de TI da Universidade.
Comitê Gestor de Laboratórios - CGLab
o Tem a atribuição de estabelecer e acompanhar as políticas e diretrizes dos
laboratórios da UNIFEI, visando a otimização dos recursos e a manutenção da
saúde, segurança e do meio ambiente. O CGLab utiliza como meios a
ordenação dos investimentos laboratoriais, a definição de critérios, editais e
normas, pautadas na racionalização dos recursos, alinhados ao atendimento das
necessidades e estratégias da universidade.
Comitê Gestor de Infraestrutura - CGInfra
o Atua na organização e planejamento do uso do espaço físico da UNIFEI,
através da elaboração do Plano Diretor. Além disso, propõe a priorização de
investimentos em obras e adequação das instalações físicas ao propósito dos
usos e à acessibilidade.

2.1.3 Funções de apoio às atividades acadêmicas
Assistência Estudantil
O Programa de Assistência Estudantil compreende ações que objetivam viabilizar a
igualdade de oportunidades entre todos os estudantes e contribuir para a melhoria do
desempenho acadêmico, a partir de medidas que buscam combater situações de
vulnerabilidade social, repetência e evasão.
Registro Acadêmico
O Registro Acadêmico operacionaliza todas as atividades ligadas à vida acadêmica do aluno,
desde o seu ingresso até a sua conclusão/colação de grau, assim como a manutenção dos
registros escolares, na forma exigida em lei e nas normas em vigor, dispondo dos sistemas de
informação disponíveis na UNIFEI. Entre suas funções, destacam-se:


Coordenar as atividades de registro acadêmico, desde a matrícula até a conclusão dos
cursos;
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Manter arquivados os documentos gerados dos atos acadêmicos dos alunos ativos e
inativos;
Emitir e Registrar Diplomas de Graduação e de Pós-Graduação;
Emitir Declarações, Históricos, Certificados e outros documentos;
Atender a comunidade da Instituição nos assuntos acadêmicos, inclusive no
levantamento de informações;
Gerenciar informações dos alunos no sistema de informação através do Portal
Acadêmico.

Suporte à Informática
A função de suporte à informática promove o desenvolvimento e manutenibilidade de
serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação e tem como competências:
1. Planejar, padronizar, certificar, monitorar e executar as ações de Tecnologia da
Informação e Comunicação (TIC) da UNIFEI, promovendo o alinhamento entre a TIC
e área de negócios da Instituição;
2. Planejar e manter atualizada a infraestrutura de TI da UNIFEI;
3. Suprir os meios necessários para manter a qualidade dos sistemas de informação,
assim como os serviços de comunicação de dados, voz e vídeo;
4. Manter a consistência, segurança e confiabilidade das bases de dados e das
informações e conhecimentos gerados a partir deles;
5. Planejar e instituir uma política de utilização de programas computacionais,
devidamente licenciados, no âmbito administrativo e acadêmico;
6. Difundir soluções de TIC para a comunidade acadêmica;
7. Prover aos órgãos ligados à Reitoria informação para suporte de decisões;
8. Fomentar, desenvolver e pesquisar novas tecnologias da informação e comunicação,
dar suporte às áreas administrativas e acadêmicas;
9. Sugerir a celebração de acordos, convênios e contratos com entidades nacionais e
estrangeiras, como forma de estabelecer parcerias, inclusive de cooperação técnica;
10. Gerir e fiscalizar contratos de serviços de TIC.
Bibliotecas
As bibliotecas são uma fonte de recursos de aprendizagem e de informação, estendendo-se no
âmbito da cultura e lazer, visando sempre o aprimoramento intelectual de seus usuários.
As bibliotecas têm como objetivo principal apoiar os programas de ensino, pesquisa e
extensão da Instituição por meio da prestação de serviços na área de informação científica e
tecnológica. Suas instalações devem traduzir praticidade e conforto, distribuídas em diferentes
e amplos espaços.
São atribuições das bibliotecas:
1. Estabelecer diretrizes para o provimento e aplicação dos recursos para aquisição,
manutenção, preservação e divulgação do acervo necessário para as atividades da
Universidade;
2. Adquirir, receber, organizar, guardar e promover a utilização do acervo para o ensino,
a pesquisa, a extensão, a administração e a cultura;
3. Manter intercâmbio com bibliotecas, centros de documentação e outros órgãos
similares;
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4. Guardar, preservar e divulgar a produção técnica, científica e cultural da UNIFEI;
5. Promover o aperfeiçoamento de seu pessoal, possibilitando a participação em eventos
técnico-científicos, treinamentos e capacitação em todos os níveis;
6. Executar outras atividades pertinentes ou que venham a ser delegadas pela autoridade
competente.
Relações Internacionais
A função de apoio às Relações Internacionais é responsável pela execução da política de
relações internacionais da Universidade Federal de Itajubá, cabendo-lhe intensificar a inserção
e ampliação das parcerias com a comunidade acadêmica internacional, em consonância com
as diretrizes estabelecidas neste Plano, cabendo-lhe, ainda, a coordenação, indução e
acompanhamento das atividades pertinentes a essa área de atuação.
As atribuições da função de apoio às Relações Internacionais são:
1. Assessorar a Reitoria e os Campi na coordenação e supervisão dos assuntos
internacionais, bilaterais e multilaterais, na área de parcerias com universidades e
instituições estrangeiras;
2. Planejar, organizar, implementar e avaliar programas, projetos e ações de relações
internacionais no campo da educação, contemplando o ensino, pesquisa e a extensão,
em articulação com as Pró-reitorias e as Direções Gerais dos campi em consonância
com as metas de internacionalização do MEC;
3. Responder pelos contatos e pela execução de eventos, acordos e convênios
internacionais com instituições estrangeiras assumidas pela UNIFEI, bem como pela
representação e cooperação com outras instituições, participando de órgãos
representativos;
4. Promover o intercâmbio da UNIFEI com as instituições e agências de cooperação
técnica e científica do Exterior;
5. Estimular programas de cunho institucional que forneçam aporte financeiro, interno ou
externo, à mobilidade internacional de estudantes, docentes e servidores técnicoadministrativos;
6. Interagir com os campi e setores da UNIFEI na condução e execução dos diversos
programas internacionais, monitorando o seu desenvolvimento e divulgando os
resultados obtidos;
7. Informar, em parceria com a função de Comunicação, a Reitoria e a comunidade
interna, sobre as oportunidades de ações de relações internacionais;
8. Articular, orientar e prestar assistência à comunidade acadêmica em acordos e
convênios de cooperação com instituições estrangeiras;
9. Dar suporte administrativo aos alunos e aos servidores docentes e técnicoadministrativos em projetos internacionais;
10. Articular o encaminhamento de projetos aos órgãos de fomento nacionais e
internacionais;
11. Realizar visitas a instituições nacionais e internacionais, com o objetivo de
compartilhar experiências e promover parcerias em potencial;
12. Incentivar docentes para que divulguem a UNIFEI em universidades estrangeiras no
intuito de realizar parcerias;
13. Divulgar as ações da UNIFEI em outros países, no âmbito de interesse do ensino, da
pesquisa e da extensão;
14. Dar apoio a alunos estrangeiros;
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15. Dar suporte logístico em visitas de representantes de universidades estrangeiras;
16. Executar outras atividades inerentes à área ou que venham a ser delegadas pelo reitor.
Apoio à Pesquisa, Inovação e Propriedade Intelectual
Tem por objetivos estruturar e implantar a política de pesquisa, inovação e propriedade
intelectual, pautado em estimular, fomentar e assegurar condições para o fortalecimento da
pesquisa, da produção e aplicação do conhecimento, contribuindo para o progresso científico
e cultural do país. Considerando a propriedade intelectual, transferência de tecnologia e
inovação em harmonia com a cultura de pesquisa e empreendedorismo da universidade.
Possui como foco de atuação a articulação, prospecção, estimulo e geração de inovações por
meio de assessorias e conexões com as organizações e os pesquisadores, pautadas na
legislação e nos interesses da UNIFEI, resultando na proteção das criações, licenciamento,
promoção e negociação da transferência de tecnologia.
Apoio à Extensão Tecnológica e Empresarial
O apoio à Extensão Tecnológica e Empresarial tem por finalidade a descentralização
administrativa, a supervisão e a integração das áreas de extensão tecnológica e empresarial,
constituindo instâncias estratégicas de apoio à Reitoria para garantir a consecução dos
objetivos institucionais e a implantação das políticas definidas pelos Conselhos Superiores e
pela própria Reitoria.
É objetivo desta função de apoio a gestão das atividades de extensão da UNIFEI que estejam
relacionadas com as demandas da sociedade com conteúdo tecnológico de forma indissociável
do ensino e da pesquisa, que tenham por objetivo promover, entre a Instituição e a sociedade,
uma relação de permanente colaboração e de mútuo aprimoramento. Cabe também a
coordenação e controle das atividades de prestação de serviços realizadas pela universidade
seja por seus laboratórios seja por seus servidores.
Fomento aos Projetos Acadêmicos de Competições Tecnológicas
O fomento aos Projetos Acadêmicos de Competições Tecnológicas promove ações de
incentivo, integração e acompanhamento dos projetos acadêmicos de competição tecnológica.
Tais projetos se caracterizam por organizações estudantis que representam a universidade em
competições acadêmicas de aplicação dos conteúdos didáticos das formações oferecidas pela
UNIFEI.
Apoio à Extensão Social - DES
O apoio à Extensão Social tem por finalidade a descentralização administrativa, a supervisão
e a integração das áreas de extensão social, constituindo instâncias estratégicas de apoio à
Reitoria para garantir a consecução dos objetivos institucionais e a implantação das políticas
definidas pelos Conselhos Superiores e pela própria Reitoria. Também é responsável pelo
gerenciamento, acompanhamento, elaboração de políticas, normatização, assessoramento à
Pró-Reitoria de Extensão e Reitoria, controle e avaliação das ações extensionistas
relacionadas à área social, integrando o ensino, a pesquisa e a extensão.
É objetivo desta função a gestão das atividades de extensão da UNIFEI que estejam
relacionadas com as demandas da sociedade com conteúdo educacional e social de forma
indissociável do ensino e da pesquisa, que tenham por objetivo promover, entre a Instituição e
a sociedade, uma relação de permanente colaboração e de mútuo aprimoramento.
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Fomento à Cultura
Esta função tem por finalidade articular, interna e externamente, as ações voltadas às
atividades de cultura nas áreas de atuação dos campi universitários da UNIFEI, constituindo
veículo estratégico de apoio à Reitoria para garantir a consecução dos objetivos institucionais
e a implementação das demandas geradas pela comunidade na qual a UNIFEI está inserida,
pelas políticas definidas pelos Conselhos Superiores e pela própria Reitoria.
A extensão cultural deverá se pautar na criação de mecanismos para a promoção de atividades
culturais respaldadas nos talentos da comunidade universitária que possam ser apresentados
dentro da própria comunidade e também para a comunidade externa.
Deverá ser priorizada ações que visem a geração de produto cultural pela comunidade interna
da unifei e sua difusão. Será estimulada a troca de saberes e fazeres culturais como forma de
aprimorar e difundir o que se produz pela comunidade interna.
São competências da função de fomento à cultura:
1. Incentivar a produção artístico-cultural na UNIFEI, internamente, tais como a
formação de bandas, grupos, entre outros;
2. Desenvolver ações de formação de eventos e projetos permanentes, visando o
fomento, cultural e artística nos campi e suas regiões de atuação;
3. Organizar e coordenar os eventos de extensão da Universidade, tais como cursos,
simpósios, congressos, festivais, entre outros;
4. Assessorar o desenvolvimento de iniciativas discentes e de outros grupos organizados
na universidade, afinados com a mesma área de atuação prevista por esta Diretoria;
5. Coordenar o registro de informação dos eventos e projetos relacionados a sua área de
atuação, bem como presença e avaliação dos participantes;
6. Subsidiar os órgãos interessados, fornecendo informações sobre os programas,
projetos e eventos de extensão realizados pela Pró-Reitoria de Extensão;
7. Buscar e divulgar informações sobre órgãos e entidades financiadoras de eventos,
programas e projetos de extensão;
8. Viabilizar espaço físico e equipamentos necessários para a realização dos eventos com
apoio institucional;
Parque Científico e Tecnológico
O Parque Científico e Tecnológico, também vinculado a PROEX, tem como objetivos
precípuos contribuir para o desenvolvimento científico, tecnológico, econômico e social de
Itajubá, de Minas Gerais e do Brasil, mediante a estruturação e gestão sustentável de um
ambiente de negócios capaz de potencializar as atividades de pesquisa cientifica e
tecnológica; a introdução de mecanismos que estimulem a criação e permitam o
desenvolvimento e a realização de programas empreendedores, bem como a transferência de
tecnologia, oferecendo suporte e condições necessárias à consolidação de empreendimentos
de base tecnológica, transformando ideias em produtos e processos inovadores zelando pelos
interesses da Unifei e pela implementação da politicas emanadas dos órgãos colegiados
superiores sobre este tema.
Cabe a PROEX, a estruturação e gestão sustentável de um ambiente de negócios capaz de
potencializar as atividades de pesquisa cientifica e tecnológica; a introdução de mecanismos
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que estimulem a criação e permitam o desenvolvimento e a realização de programas
empreendedores
A PROEX deve criar mecanismos para a gerencia e transferência de tecnologia, oferecendo
suporte e condições necessárias à consolidação de empreendimentos de base tecnológica,
transformando ideias em produtos e processos inovadores.
São atribuições comuns às funções vinculadas a PROEX (Diretoria de Extensão Tecnológica
e Empresarial, Coordenadoria de Projetos Acadêmicos de Competições Tecnológicas,
Diretoria de Extensão Social, Diretoria de Cultura e Diretoria do Parque Científico e
Tecnológico)
1. Coordenar e fiscalizar a formulação e a implantação de políticas institucionais e a
execução das atividades universitárias relacionadas à sua área de atuação;
2. Assessorar a Pró Reitoria de Extensão, a Reitoria e os Conselhos Superiores;
3. Coordenar os programas ou planos de ação institucionais que lhe forem atribuídos
pelos Conselhos Superiores;
4. Registrar e documentar os programas, as ações e seus resultados;
5. Propor aos Conselhos Superiores políticas de atuação na sua área;
6. Coordenar o acompanhamento e a avaliação das atividades em suas áreas de
competência, aplicando os critérios institucionais de excelência acadêmica;
7. Internalizar e disseminar os critérios nacionais e internacionais de excelência
acadêmica em suas áreas de atuação;
8. Buscar e divulgar informações sobre órgãos e entidades financiadoras, objetivando o
estabelecimento de intercâmbio e cooperação para a sua viabilidade;
9. Assessorar os docentes na busca de recursos financeiros para a realização de
programas, projetos e eventos;
10. Submeter à Câmara Setorial de Extensão a prestação de contas anuais das atividades
de extensão realizadas dentro da sua área;
11. Interagir com as instituições públicas, privadas e pessoas físicas, com vistas ao
fomento de acordos, convênios e contratos, observando o cumprimento das normas
internas da Instituição e das legislações pertinentes;
12. Promover a publicação de todas as informações que não estejam cobertas por sigilo
que tenham origem na sua área de atuação;
13. Articular-se com os docentes responsáveis por programas e projetos de extensão,
visando à integração das ações;
14. Prestar assessoria na elaboração de projetos e eventos na sua área;
15. Subsidiar os órgãos interessados, fornecendo informações sobre as atividades de
extensão cadastradas na sua área;
16. Cumprir e fazer cumprir as disposições dos Regimento e Normas da Universidade;
17. Cumprir e fazer cumprir as deliberações da Câmara da Pró-Reitoria de Extensão, bem
como os atos e as decisões de órgãos e de autoridades a que se subordinam.
Fomento ao Esporte
Esta função tem por finalidade articular, interna e externamente, as ações voltadas às
atividades de esporte nas áreas de atuação dos campi universitários da UNIFEI, constituindo
veículo estratégico de apoio à Reitoria para garantir a consecução dos objetivos institucionais
e a implementação das demandas geradas pela comunidade na qual a UNIFEI está inserida,
pelas políticas definidas pelos Conselhos Superiores e pela própria Reitoria, quais sejam a de
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priorizar ações que garantam a saúde e a qualidade de vida da comunidade universitária,
alunos e servidores.
A área esportiva tem a prioridade de garantir saúde e qualidade de vida de alunos e servidores.
Dessa forma, a promoção de atividades competitivas será encarada como consequência e não
prioridade. A função de fomento ao esporte tem como missão ofertar à comunidade UNIFEI
(discentes e servidores) experiências e vivências relacionadas à educação física e esportes,
com foco na educação, na saúde e na qualidade de vida. Sua visão é buscar ser referência
nacional em gestão pública de organização esportiva focada na educação, na saúde e na
qualidade de vida. Entre os valores que promove estão qualidade, profissionalismo,
segurança, transparência e responsabilidade social. As diretrizes para a execução da função de
fomento ao esporte são:
1. Priorizar ações focadas na saúde e na qualidade de vida sobre outras possíveis
frentes de atuação em educação física e esportes;
2. Priorizar ações destinadas à comunidade UNIFEI (discentes e servidores),
priorizando-se a comunidade discente sobre a comunidade de servidores (técnicoadministrativos e docentes);
3. Priorizar a realização de eventos esportivos internos sobre a participação em
eventos externos;
4. Quando da participação em eventos externos, apoiar aqueles regidos pelas
Federações Estaduais e Nacionais do Desporto;
5. Promover eventos esportivos de alcance local e regional com a participação da
comunidade interna.
Serão competências da área esportiva:
1. Desenvolver ações voltadas para o público universitário (alunos e servidores), tais
como atividades esportivas que prioritariamente garantam a saúde e a qualidade de
vida de alunos e servidores;
2. Incentivar a produção e esportiva na UNIFEI, internamente, tais como a formação de,
equipes esportivas, entre outros;
3. Desenvolver ações de formação de eventos e projetos permanentes, visando o fomento
da prática esportiva, nos campi e suas regiões de atuação;
4. Organizar e coordenar os eventos de extensão da Universidade, tais como cursos,
simpósios, congressos, campeonatos esportivos, entre outros;
5. Assessorar o desenvolvimento de iniciativas discentes e de outros grupos organizados
na universidade, afinados com a mesma área de atuação prevista por esta Diretoria;
6. Coordenar o registro de informação dos eventos e projetos relacionados a sua área de
atuação, bem como presença e avaliação dos participantes;
7. Subsidiar os órgãos interessados, fornecendo informações sobre os programas,
projetos e eventos realizados;
8. Buscar e divulgar informações sobre órgãos e entidades financiadoras de eventos,
programas e projetos;
9. Viabilizar espaço físico e equipamentos necessários para a realização dos eventos com
apoio institucional.
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2.1.4 Relações e parcerias com a comunidade, instituições e empresas
Com o intuito de facilitar a inserção profissional de seus alunos e egressos, bem como
intercambiar tecnologias e difundir conhecimento gerado, a UNIFEI mantém convênios e
parcerias com a comunidade, instituições e empresas das iniciativas pública e privada, para
desenvolver atividades que visam promover a articulação entre a instituição e a comunidade,
permitindo a transferência para sociedade dos conhecimentos desenvolvidos com as
atividades de ensino, pesquisa e extensão, assim como a percepção das demandas e
necessidades da sociedade, permitindo orientar a produção e o desenvolvimento de novos
conhecimentos.
A relação da UNIFEI com as empresas nacionais e estrangeiras e com os governos e
sociedades locais onde desenvolve suas ações reúne um conjunto denso de oportunidades e
reforça a missão de ser agente de desenvolvimento local e regional.
A relação universidade-empresa precisa ser proativa, eficaz para as duas partes, legítima na
legislação universitária, bem como fazer uso adequado da legislação de inovação e de
patentes e auxiliar na melhoria permanente das atividades acadêmicas.
Sem obscurecer o foco principal de uma universidade, que é o ensino, é pertinente à
universidade introduzir mecanismos que permitam valorizar e incrementar a produção e a
difusão do conhecimento, com a introdução de projetos que contemplem essas vertentes e as
integrem, de maneira a intensificar a relação entre as áreas de atuação acadêmica da
instituição.
Dessa forma, a UNIFEI tem o ensino como base para a pesquisa que, pela sua qualidade,
transborda os muros da universidade por meio da extensão. São elos na corrente que
representam a excelência dos propósitos de uma instituição acadêmica através da
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
Isso implica num processo contínuo de reflexão e mudanças nos programas de formação, nos
diversos níveis, com reflexos estruturais nas atribuições e nos processos de decisão que estão
sendo implementados.
Vale destacar que as atividades de extensão realizadas pela UNIFEI só poderão se realizar se
estiverem devidamente formalizadas segundo as normas vigentes, sobretudo aquelas que
geram receita e/ou que utilizam recursos públicos para sua realização.
A UNIFEI adota também como sendo atividade de extensão todas as interações com o setor
produtivo envolvendo seus servidores e discentes, executadas com ou sem financiamento
externo e realizadas através da execução de estudos, projetos, prestação de serviços,
consultorias, perícias, cursos de treinamento e todas as demais atividades onde a universidade
possa aplicar o conhecimento existente para a solução de problemas de toda natureza
apresentados pela sociedade.

2.1.5 Definição das funções, autoridade e responsabilidade das pró-reitorias e
unidades acadêmicas
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A organização administrativa da UNIFEI será baseada na descentralização de autoridade e
responsabilidade. Exemplos de ações que garantem essa diretriz são os comitês gestores, o
desenvolvimento do modelo de descentralização orçamentária e a redução/eliminação de
atividades ora executadas por Pró-Reitorias para as Unidades Acadêmicas.
Vale ressaltar que a administração tem passado por uma reestruturação que prevê a criação da
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PRGP, a incorporação da Secretaria de Planejamento e
Qualidade - SPQ à Pró-Reitoria de Administração e a criação de uma Secretaria de
Desenvolvimento Institucional como órgão suplementar, que cumprirá papel estratégico no
acompanhamento do Plano de Desenvolvimento Institucional. Além disso, já está
definitivamente formalizada a condição do campus de Itabira como unidade gestora.
De forma geral, cumpre às Pró-Reitorias ênfase inequívoca no desempenho acadêmico a partir
do monitoramento de indicadores baseados no Planejamento Estratégico, atendo-se, dessa
forma, às ações sistematizadoras e de coordenação de políticas. Já às Unidades Acadêmicas,
cumpre o papel de executoras das atividades finalísticas da instituição.
Pró Reitoria de Administração - PRAD
A Pró-Reitoria de Administração tem como principal objetivo proporcionar condições
adequadas para o desenvolvimento das atividades finalísticas da instituição e deve pautar suas
ações nos seguintes eixos:





Execução da programação orçamentária da UNIFEI;
Apoio administrativo e logístico geral, envolvendo a gestão das atividades de limpeza,
segurança, transporte, compras, correios, malotes, reprografia e arquivamento final;
A coordenação da implantação do Sistema Integrado de Gestão – SIG, visando a
otimização dos processos administrativos e a comunicação intraorganizacional;
A realização da gestão patrimonial dos bens da UNIFEI, em consonância com os
princípios de uso racional dos recursos públicos;

A gestão do conjunto das operações da Universidade em sintonia com princípios de proteção
e preservação ambiental, à luz dos interesses da sociedade. De forma a assegurar as ações
citadas, em todas as suas vertentes, a Pró-Reitoria de Administração estrutura-se, atualmente,
em três Diretorias e na Prefeitura do campus de Itajubá - PCI:






Diretoria de Compras e Contratos - DCC: por objetivo processar as compras e
alienações da universidade, de acordo com as normas vigentes;
Diretoria de Contabilidade e Finanças - DCF: tem por objetivo assessorar, coletar
dados, organizar, executar e controlar as atividades relativas à contabilidade, à
execução orçamentária e às finanças da universidade, de acordo com a legislação
vigente;
Diretoria de Pessoal – DPE: tem por objetivo planejar, elaborar, implementar,
acompanhar e avaliar as políticas de gestão e desenvolvimento de pessoas. Essa
diretoria está em fase de transformação em Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PRGP.
Prefeitura do campus de Itajubá – PCI: é o órgão responsável por disponibilizar
suporte administrativo e operacional aos diversos departamentos, institutos, servidores
e a comunidade do campus da UNIFEI. Suas principais atribuições consistem em
planejar, coordenar, executar e gerenciar os serviços de:
1. Protocolo postal;
2. Reprografia;
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3. Vigilância e segurança;
4. Manutenção predial;
5. Manutenção das áreas verdes;
6. Compras de matérias de consumo e permanentes;
7. Conservação e limpeza;
8. Transporte institucional de pessoas e bens móveis;
9. Manutenção da frota dos veículos oficiais;
10. Controle patrimonial dos bens móveis e imóveis;
11. Manutenção do arquivo morto do campus.
No novo organograma, a PCI se transformará em Diretoria de Infraestrutura e Serviços
Gerais, agregando parte das atividades atribuídas à atual Diretoria de Obras.
Pró Reitoria de Graduação - PRG
A Pró-Reitoria de Graduação tem o papel de coordenar, em articulação com as Unidades de
Ensino e com os órgãos da Administração Central, a formulação e a implementação de
políticas para o ensino e as atividades dos órgãos executores das políticas de graduação. Além
da Diretoria de Prospecção Acadêmica será criada uma Diretoria que se dedicará às atividades
de ensino.
Compete à Pró-Reitoria de Graduação exercer as seguintes funções no âmbito do ensino em
nível de graduação:
1. Propor aos conselhos superiores políticas institucionais acadêmicas de graduação, bem
como coordenar e fiscalizar a formulação a implantação e execução das atividades
acadêmicas universitárias;
2. Coordenar os programas ou planos de ação institucionais que lhe forem atribuídos
pelos Conselhos Superiores;
3. Assessorar a Reitoria e os Conselhos Superiores nos temas afetos a essa pasta;
4. Registrar e documentar os programas, a documentação acadêmica do alunato, assim
como as ações acadêmicas e seus resultados;
5. Propor e coordenar as políticas de ensino;
6. Propor aos Conselhos superiores políticas de atuação acadêmica e normas gerais;
7. Coordenar o acompanhamento e a avaliação do ensino de graduação, aplicando os
critérios institucionais de excelência acadêmica;
8. Internalizar e disseminar os critérios nacionais e internacionais de excelência
acadêmica no ensino de graduação;
9. Outras funções previstas no Regimento da Reitoria ou das Pró-Reitorias.
São atribuições da Pró-Reitoria de Graduação:
1. Homologar as diretrizes e o projeto pedagógico dos cursos de graduação estabelecidos
pelos seus respectivos Colegiados;
2. Aprovar as normas de funcionamento dos cursos de graduação;
3. Estabelecer os critérios sobre o aproveitamento de estudos;
4. Aprovar o horário de aulas dos cursos de graduação;
5. Coordenar os processos seletivos para admissão nos cursos de graduação;
6. Elaborar proposta de Calendário Escolar da Graduação;
7. Estabelecer os parâmetros de avaliação dos cursos de graduação;
8. Administrar a utilização das salas de aula e dos recursos didático-pedagógicos;
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9. Coordenar as atividades de estágios e visitas técnicas dos alunos da graduação;
10. Oferecer orientação aos alunos em questões de saúde, habitação e de relacionamento
humano;
11. Acompanhar os processos de reconhecimento e renovação de reconhecimento de
curso;
12. Executar todas as demais atividades inerentes à consecução de seus objetivos.
Pró Reitoria de Extensão - PROEX
A PROEX é o órgão da Administração Central responsável pela gestão de todas as atividades
de extensão da Universidade Federal de Itajubá. Constituem atividades de extensão as
atividades educacionais, científicas, técnicas, sociais, culturais, artísticas e desportivas
desenvolvidas pelos diversos setores da UNIFEI, de forma indissociável do ensino e da
pesquisa, que tenham por objetivo promover, entre a instituição e a sociedade, uma relação de
permanente colaboração e de mútuo aprimoramento. A PROEX visa, fundamentalmente,
garantir meios para fomentar e apoiar atividades que são executadas nas unidades acadêmicas,
onde efetivamente são realizadas as atividades de extensão. Dessa forma, a PROEX funciona,
basicamente, como um escritório de gerenciamento de projetos, sejam eles tecnológicos,
educacionais, esportivos e culturais; de natureza empresarial ou não.

Define-se como função, autoridade e responsabilidade da PROEX os seguintes itens:








Fomento e democratização das ações de cunho social, científico, tecnológico, cultural
dentro e fora da universidade, incentivando a participação de alunos, servidores e
comunidade externa em cursos e diferentes tipos de ações;
Incentivo aos grupos extensionistas institucionais, agremiações estudantis e demais
coletivos que tenham por função principal a prática extensionista na universidade;
Participação em programas, editais, fundos e ações extensionistas públicos nacionais e
estaduais;
Lançar editais internos anuais para financiamento de ações de extensão, bem como
divulgar na comunidade acadêmica editais externos (PROEXT, Fundo Nacional de
Cultura, entre outros) e estimular a indicação de propostas institucionais para captação
de recursos externos;
Planejar, controlar e avaliar as ações de extensão institucionais de acordo com as
prerrogativas da Norma de Registro de Atividades de Extensão ou documento
equivalente;
Coordenar registrar e controlar as atividades de prestação de serviços, consultorias,
perícias, cursos de treinamento e aprimoramento.

Pró Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PRPPG
A PRPPG é o órgão da Administração Central responsável pela gestão de todas as atividades
de pesquisa e pós-graduação da Universidade Federal de Itajubá. Tendo como base a
excelência nas pesquisas, a PRPPG apoia, organiza, divulga e amplia o desenvolvimento de
projetos de pesquisa, com financiamentos internos e externos, por meio da criação e expansão
de grupos de pesquisa, como parte integrante da formação dos discentes de graduação e pósgraduação. Grupos de Pesquisa com resultados de alto valor agregado, resultam em
Programas de Pós-graduação qualificados, que são indicadores seguros de excelência
26

acadêmica, pois certificam uma sólida formação especializada e contribuem para a excelência
da graduação.
Compete a PRPPG, assessorar a criação, manutenção, melhoria, fusão e descontinuidade dos
cursos de pós-graduação, em especial aqueles da modalidade stricto sensu, que necessitam
alcançar, sucessivamente, patamares sempre mais elevados junto à avaliação da Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES.
Pró Reitoria de Gestão de Pessoas – PRGP
A atual Diretoria de Pessoal, em processo de transformação em Pró-Reitoria de Gestão de
Pessoas, conforme recentemente aprovado pelo CONSUNI, tem como missão implantar uma
gestão estratégica, ancorada na cooperação, de forma a potencializar o capital humano da
Universidade e a contribuir para a valorização do servidor, visando atender os requisitos da
boa execução das atividades da UNIFEI, sobretudo as atividades finalísticas.
A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas possuirá como competências básicas: supervisionar,
coordenar, gerir e controlar as atividades relacionadas com administração e desenvolvimento
de pessoal bem como dar assistência ao servidor, no tocante à legislação, registros funcionais,
saúde e segurança do trabalho no âmbito da UNIFEI, articulada com a missão, objetivos e
diretrizes institucionais.
A estruturação da PRGP passa pela adaptação de suas atuais Divisões em Diretorias aglutinando
todas as ações e políticas de relações humanas para toda a comunidade universitária, tanto para
servidores quanto para discentes. Como exemplo, citam-se as atividades de assistência estudantil e
as atividades esportivas consideradas no contexto da promoção da Saúde e Qualidade de Vida.

Unidades Acadêmicas
Unidades Acadêmicas, denominadas de acordo com suas especificidades, são os órgãos
responsáveis pela execução das atividades de ensino, de pesquisa e de extensão, em uma ou
mais áreas de conhecimento. São atribuições das Unidades Acadêmicas:
1. Propor políticas acadêmicas às Pró-reitorias e Conselhos superiores e implementar
ações, bem como executá-las em suas áreas de atuação;
2. Planejar e administrar os recursos humanos, orçamentários, financeiros e materiais sob
sua responsabilidade;
3. Alocar recursos humanos, servidores docentes e técnico-administrativos, para a
consecução das atividades acadêmicas;
4. Decidir sobre sua organização interna, respeitadas as diretrizes expostas no Estatuto e
no Regimento Geral da Universidade.
Para que seus objetivos sejam atendidos, as Unidades Acadêmicas contarão com recursos
descentralizados pela Administração Central, além de recursos extras auferidos pelas
atividades extensionistas dos laboratórios sob sua jurisdição e outros.
Campus fora de Sede
A organização do Campus fora de Sede reproduzirá a organização das Pró-Reitorias e das
Unidades Acadêmicas do Campus Sede. As Diretorias pertinentes serão orientadas pelas
políticas gerais da instituição e, dentro do seu âmbito, possuirão as atribuições e competências
dos órgãos correlatos.
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2.2 Organização e Gestão de Pessoal
A comunidade universitária é constituída pelos Corpos Discente, Docente e TécnicoAdministrativo, diversificados em suas atribuições e funções e unificados nas finalidades e
objetivos da Universidade.
Os papéis sociais, os relacionamentos estruturais, as responsabilidades individuais, os limites de
autoridade e os requisitos exigidos dos integrantes da comunidade universitária, bem como os
seus direitos e deveres, são pautados nos princípios e nas finalidades expressos na Legislação que
rege o Servidor Público Federal, no Código de Ética e no Estatuto da UNIFEI e definidos no
Regimento Geral e nas normas internas e nas que regem o Plano de Carreira.
A política de organização e gestão de pessoal tem como prioridade o atendimento das
necessidades da instituição e é executada pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PRGP, a qual
possuirá as seguintes diretrizes básicas:







Promover o mapeamento de pessoas e serviços para a promoção do adequado
dimensionamento visando uma distribuição equânime da força de trabalho;
Aproveitar e remanejar os servidores com foco nas necessidades da Instituição, levando-se
em consideração as características pessoais de cada servidor;
Promover o desenvolvimento dos servidores visando a capacitação objetiva com foco
institucional e na capacidade de multiplicadores;
Garantir o atendimento isonômico a todos os servidores docentes e técnicos
administrativos nos seus interesses legais, estatutários e regimentais, desde o seu
recrutamento até a sua exoneração ou aposentadoria;
Promover uma gestão de pessoas voltada à preservação da saúde e promoção da segurança
e qualidade de vida dos seus servidores e discentes.

Vale destacar que, no âmbito da gestão de pessoal, a PRGP buscará, sistematicamente, a
formalização de todos os processos que envolvam as demandas dos servidores, bem como o
acompanhamento de seu desempenho no exercício de suas atividades. Nesse sentido, é
importante destacar que os interesses dos servidores devem se subordinar aos interesses da
instituição. Além disso, deverá envidar esforços para uma busca permanente de equilíbrio da
carga de trabalho, reduzindo o desbalanceamento de carga entre setores e servidores. Outros
aspectos importantes dizem respeito ao combate à banalização de atestados médicos e a
redução do acúmulo de concursos, considerando práticas racionais de redução de custos.

2.2.1 Corpo docente
2.2.1.1 Composição do Corpo docente
O Corpo Docente regular da UNIFEI é a parcela da comunidade universitária constituída de:
I.
II.

integrantes da carreira de magistério superior;
profissionais que exerçam atividades de ensino, pesquisa, extensão ou gestão
acadêmica, nos termos do Regimento Geral.

O Corpo Docente é representado em todos os Órgãos Colegiados Legislativos e Deliberativos,
com direito a voz e voto, com o objetivo de promover a cooperação da comunidade
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acadêmica e o aprimoramento da Instituição. É da livre escolha do Corpo Docente a definição
de sua representação legal, desde que não contrarie a Lei e o disposto no Regimento Geral.
As atividades de magistério superior compreendem:
I.
II.
III.

as pertinentes ao ensino de graduação e de pós-graduação, que visem a produção,
ampliação e transmissão do saber, como também a Pesquisa e a Extensão;
as que estendam à comunidade, sob a forma de cursos e serviços especiais, as
atividades de ensino e os resultados da Pesquisa;
as inerentes ao exercício de direção, assessoramento, chefia, coordenação e
assistência na própria Universidade, além de outras previstas na legislação
pertinente.

2.2.1.2 Políticas de qualificação do Corpo docente
Como as garantias de contratação de profissionais com a qualificação desejada não são
plenas, isto é, docentes com maior experiência acadêmica e titulação atuando nas disciplinas
básicas dos cursos junto com outros docentes, com ênfase no exercício profissional e na
capacidade criativa, é preciso incorporar programas de atualização e acompanhamento,
especialmente como parte do período probatório.
Para tanto, será implantado o Programa de Apoio à Qualificação e Capacitação Docente PAQCD da UNIFEI, tendo por objetivo atender aos membros docentes em suas necessidades
de aperfeiçoamento e capacitação profissional.
O referido Programa tem a finalidade de regular e viabilizar a participação docente em
congressos e eventos científicos, tecnológicos ou culturais, e de custeio de programas de
educação continuada para grupo de professores.
A Qualificação Docente é regida pela Norma para Participação de Docentes da Universidade
Federal de Itajubá em Programas de Pós-Graduação de 11 de dezembro de 2013. Esta Norma
estabelece os critérios para participação dos Servidores Docentes da UNIFEI em Programas
de Pós-Graduação, considerando o disposto pela Lei nº8.112 de 11/12/1990, pela Portaria
nº373 de 25/11/2002, pela Resolução TCU nº212 de 25/06/2008 e pela Orientação Normativa
MPOG nº7 de 30/10/2008. Esta norma deverá prever que as solicitações para participação em
programas de Pós-Graduação deverão partir, prioritariamente, do Grupo de Pesquisa ao qual o
docente se integra que encaminhará a solicitação à Assembleia da Unidade Acadêmica
correspondente, para apreciação. O foco, nesse sentido, deve ser a meritocracia e o
levantamento da real atuação dos docentes na instituição, assim como permitir incentivos e
métricas ao aprimoramento da atividade docentes, no ensino e na pesquisa.
Contudo, vale destacar que, com o objetivo de ser referência nacional na excelência do ensino
nos cursos que oferece, será estimulada a meta de, até 2019, possuir um corpo docente
altamente qualificado e produtivo com, no mínimo, 85% de doutores. Atualmente, essa
proporção é de 71,27%.
Além disso, para assegurar os níveis de qualidade da inserção internacional da instituição,
será estimulada a meta de 30% dos docentes com pós-doutorado no exterior.
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Essas metas serão instigadas a partir de uma série de mecanismos específicos, como,
condicionar a distribuição de recursos às Unidades Acadêmicas tendo por base o Índice de
Qualificação do Corpo Docente da unidade.
2.2.1.3 Plano de carreira do Corpo docente
O Plano de Carreira Acadêmica de uma IES não só tem importância pelo que tange ao
desenvolvimento pessoal e profissional dos professores, como também pelo que tange ao
próprio funcionamento da Instituição.
A atuação do docente está alinhada com as determinações legais (Lei 12.772 de 28 de
dezembro 2012) e será regida pela Comissão Permanente de Pessoal Docente - CPPD, a qual
compete apreciar as alterações do regime de trabalho dos docentes, as avaliações do
desempenho para a progressão funcional dos docentes, as solicitações de afastamento para
aperfeiçoamento, especialização, mestrado e doutorado e desenvolver estudos e análises que
permitam fornecer subsídios para fixação, aperfeiçoamento e modificação da política de
pessoal docente e de seus instrumentos. Dessa forma, o Plano de Carreira Acadêmica da
UNIFEI tem um programa específico de apoio ao mérito e ao bom desempenho instituído pela
CPPD, complementar ao Plano existente do funcionalismo público das universidades, que tem
como objetivo melhorar a promoção de mecanismos e critérios de admissão, avaliação e
promoção, objetivando recrutar, atrair e manter um quadro docente qualificado e
comprometido com a UNIFEI.
Sempre que possível, o processo selecionará para a grande área de atuação do docente e não
apenas para uma disciplina específica, e para uma atuação multifuncional: ou seja, capaz de
agregar mais de uma tarefa com qualidade ligada ao magistério, à pesquisa, à extensão e/ou a
gestão acadêmica ou administrativa.
Fazem parte da comissão de seleção os gestores de curso, pesquisa e extensão, assim como o
responsável do setor de gestão de pessoas, para dar transparência e agregar as análises legais.
Além do conteúdo e habilidades específicas do docente, a pontuação para a escolha deve levar
em conta as características institucionais que os docentes devem representar, as necessidades
do curso e a viabilidade orçamentária.

2.2.2 Cronograma e plano de expansão do corpo docente, com titulação e
regime de trabalho, detalhando perfil existente e pretendido para o período de
vigência do PDI
O Cronograma de expansão do corpo docente seguirá a previsão do Plano Nacional de
Educação – PNE, instituído pela Lei nº 13.005 de 21 de junho de 2014, que estabelece a meta
de 18 estudantes por professor.
Quanto à qualificação, pretende-se, até 2019, atingir a meta de 85% dos docentes com
doutorado e 30% com pós-doutorado no exterior, a serem priorizadas as qualificações
realizadas em instituições de ensino classificadas entre as 100 melhores Universidades do
mundo, segundo ranking QS.

30

2.2.3 Corpo técnico/administrativo – estruturação, políticas de qualificação,
plano de carreira e/ou cargos e salários e cronograma de expansão
O corpo técnico-administrativo da UNIFEI é a parcela da comunidade universitária
constituída de servidores admitidos, ou nomeados na forma da legislação pertinente, que
exercem atividades de apoio técnico, administrativo e operacional necessárias ao
cumprimento dos objetivos institucionais.
O corpo técnico-administrativo regular terá representação, com direito a voz e voto, nos
Órgãos Colegiados Legislativos e Deliberativos dentro dos termos previstos no Estatuto e no
Regimento Geral.
O ingresso, a nomeação, a posse, o regime de trabalho, a promoção, o acesso, a aposentadoria,
a exoneração, a cessão, a redistribuição, a reversão e a dispensa do servidor técnicoadministrativo são regidos pelo Estatuto, pelo Regimento Geral, pelas Normas e
Regulamentos dos órgãos e pela legislação pertinente.
Como parte da política de formação e capacitação do corpo técnico-administrativo, pode-se
destacar o Programa de Capacitação dos Servidores Técnico-Administrativos em Educação da
UNIFEI e Plano Anual de Capacitação dos STAEs: em conformidade com o Art. 24, § 1º,
inciso II da Lei 11.091/2005, proporcionando aos servidores técnico-administrativos em
educação as condições necessárias ao seu pleno desenvolvimento na carreira, ao
aprimoramento profissional e à melhoria da eficácia administrativa. Por intermédio destas
ferramentas é possível:






Contribuir para que o servidor adquira conhecimento para o seu desenvolvimento,
como profissional e cidadão;
Proporcionar meios para que o servidor se desenvolva integralmente;
Capacitar o servidor para o desenvolvimento de ações de gestão pública;
Capacitar o servidor para o exercício das suas atividades de forma articulada com a
função social da instituição;
Identificar necessidades de capacitação e demandas específicas de desenvolvimento.

Vale destacar que a aplicação dos recursos disponibilizados para capacitação deverá ter a
anuência explicita da Câmara Superior de Gestão de Pessoas da PRGP com homologação no
CEPEAd, de tal forma a garantir a capacitação de servidores com ênfase no efetivo
atendimento das necessidades institucionais.
Dentre as ações de capacitação do corpo técnico-administrativo, pode-se destacar a Norma
para Participação dos Servidores Técnico-Administrativos em Educação da Universidade
Federal de Itajubá em Treinamento Regularmente Instituído – Educação Formal, que regula a
participação dos servidores desta Universidade em programas de mestrado e doutorado,
fomentando e viabilizando o desenvolvimento destes servidores, bem como a produção e a
disseminação de conhecimento visando o aperfeiçoamento profissional e institucional. Dessa
forma, criam-se as condições necessárias à preservação de uma cultura organizacional
comprometida com a inovação e com a permanente adequação das competências dos
servidores aos objetivos da UNIFEI.

31

2.3 Políticas de atendimento aos discentes
O Corpo Discente da UNIFEI é a parcela da comunidade universitária constituída pelos
alunos formalmente matriculados nos cursos, na condição de alunos regulares e de
atualização:



Alunos regulares: são os matriculados nos cursos de graduação, de pós-graduação,
presenciais ou a distância, assim como os sequenciais de formação coletiva;
Alunos de atualização: são os matriculados em disciplinas isoladas nos diversos cursos
ministrados, cursadas por alunos regulares, ou por pessoas da comunidade que
queiram adquirir conhecimentos sem a obrigatoriedade de ingresso formal no curso,
desde que seja respeitada a legislação pertinente, a existência de vaga, a
compatibilidade de horários, as exigências didático-pedagógicas e as formas de
ingresso e vínculo previstas, dentro das limitações previstas no Regimento Geral e nos
editais de ingresso dos programas de formação.

O Corpo Discente regular terá representação, com direito a voz e voto, nos Órgãos Colegiados
Legislativos nos termos previstos no Estatuto e no Regimento Geral.
A Universidade empenhar-se-á em proporcionar aos integrantes de seu Corpo Discente, além
do ensino formal por meio de atividades de pesquisa e de extensão, projetos e ações voltados
a esses fins:
I.
II.
III.
IV.
V.

Oportunidades de participação em programas de melhoria das condições de vida da
comunidade e no processo geral do desenvolvimento local, regional e nacional;
Meios, orientação adequada e instalações especiais para a realização de programas
culturais, artísticos, esportivos e recreativos;
Programas de bolsas de extensão, de iniciação científica e de estágio;
Apoio à sua integração com o Curso e a Universidade, ao desenvolvimento pessoal e
cidadão; e
Orientação psicopedagógica, acadêmica e profissional.

A política de atendimento ao discente baseia-se nos princípios da transparência, clareza e
publicidade das informações e configura-se como espaço de escuta e acolhimento para que
sejam realizados os encaminhamentos necessários à resolução das demandas estudantis. São
atendidas demandas que se relacionam à vida acadêmica tais como atendimento psicológico,
médico e demais serviços sociais e pedagógicos, que visam proporcionar a permanência, com
sucesso, do estudante na instituição.

2.3.1 Formas de acesso, programas de apoio pedagógico e financeiro
Sem prejuízo de outras formas que possam ser estabelecidas em lei, no Regimento Geral e nas
resoluções internas pertinentes, os Cursos de Graduação da UNIFEI estarão abertos à
admissão de candidatos:
I.
II.

Que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em
processo seletivo de admissão, para preenchimento das vagas iniciais;
Transferidos de outros cursos da UNIFEI, mediante processo seletivo de admissão
específico, condicionado, dentre outras exigências, à existência de vagas ociosas;
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III.
IV.

V.
VI.

Transferidos de cursos afins de outras IES, mediante processo seletivo de admissão
específico, condicionado, dentre outras exigências, à existência de vagas ociosas;
Portadores de diploma de cursos afins, devidamente registrado, classificados em
processo seletivo de admissão específico, condicionado, dentre outras exigências, à
existência de vagas ociosas;
Transferidos ex officio, na forma da lei; e
De outros países, por meio de convênio ou acordo cultural.

Para o preenchimento da totalidade das vagas de graduação dos 34 cursos presenciais, a
UNIFEI utiliza o ENEM/SiSU. Para o curso na modalidade à distância é realizado um
processo seletivo conduzido pela instituição devido às particularidades da seleção.
Além do processo de preenchimento das vagas iniciais, a UNIFEI realiza dois processos
seletivos. Estes processos destinados para as transferências internas e externas de alunos e
para portadores de diploma.
Quanto à inclusão social, a UNIFEI cumpre o que a legislação estabelece referente à política
de quotas reservadas no processo seletivo de vagas iniciais nos cursos de graduação.
O processo seletivo para o preenchimento das vagas iniciais cumpre o estabelecido pela Lei
12.711/12, que dispõe sobre o ingresso nas universidades federais. De acordo com o artigo
oitavo dessa lei, a UNIFEI iniciou o processo de reserva de vagas em 2013 e essa reserva vem
sendo gradualmente implementada. Em 2016 será atingida a garantia de reserva de 50 por
cento das vagas iniciais aos estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em
escolas públicas.
Outra política de atendimento ao discente é o programa de Assistência Estudantil da UNIFEI,
que segue as diretrizes estabelecidas pelo Programa Nacional de Assistência Estudantil PNAES. São objetivos do PNAES:





Democratizar as condições de permanência dos jovens na educação superior pública
federal;
Minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na permanência e conclusão
da educação superior;
Reduzir as taxas de retenção e evasão;
Contribuir para a promoção da inclusão social pela educação.

Além dos objetivos acima elencados, esse programa visa a atender alunos em situação de
vulnerabilidade socioeconômica, regularmente matriculados nos cursos presenciais de
Graduação nos campi de Itajubá e Itabira. Conforme classificação socioeconômica, os alunos
selecionados podem receber um auxílio financeiro, por meio da Bolsa Auxílio Permanência e
Alimentação.

2.3.2 Estímulos à permanência
A UNIFEI procura ampliar, por meio de programas especiais, as políticas de inclusão e de assistência
estudantil, objetivando ampliar as taxas de acesso à educação superior, com vistas ao sucesso
acadêmico.
Os discentes da UNIFEI contam com atendimento didático-pedagógico permanente por parte das
coordenações dos cursos de graduação e com os programas de Monitoria. A monitoria na UNIFEI é
exercida por estudantes regularmente matriculados nos cursos de graduação, em colaboração com
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professores, estudantes e administração, com vistas a melhorar o nível de aprendizado dos alunos,
estabelecendo um contato mais estreito entre discentes e docentes com o conteúdo das matérias das
disciplinas envolvidas. Também são utilizadas Tecnologias da Informação (TI) como técnicas de EaD
para postagem de material de apoio nas disciplinas presenciais com maiores índices de retenção.
A formação docente é um dos pontos mais importantes na mudança da perspectiva do aprendizado
cujo ator principal é o discente. A UNIFEI está apoiando de forma integral através do consórcio
STHEM Brasil, que formará 45 docentes dos dois campi em um período de três anos, entre 2014 e
2016. Estes docentes terão uma formação em pedagogias ativas e serão multiplicadores destas
tecnologias dentro da instituição. A criação de um centro de formação docente com utilização de
tecnologias como sala invertida é uma meta para a difusão de pedagogias ativas no âmbito regional e
nacional.
A Diretoria de Assistência Estudantil - DAE é responsável por prestar assistência psicopedagógica por
meio de programas que contribuam para a redução de reprovação e evasão, e, por consequência,
aumentar a taxa de sucesso. Ainda pela DAE, a UNIFEI oferece auxílio moradia e auxílio
alimentação, em forma de contribuição pecuniária para que o discente possa custear moradia fora do
campus. Esses auxílios estão condicionados à disponibilidade orçamentária.
Visando a manutenção da qualidade e buscando ampliar as políticas de assistência estudantil na
UNIFEI, são apresentados os objetivo e metas para o período de 2015 a 2018:
Objetivo:



Ampliar o plano de assistência estudantil visando à formação qualificada e a redução
das desigualdades, da retenção e da evasão escolar.

Metas:




Adequar e ampliar a capacidade de atendimento nos restaurantes universitários dos
campi da UNIFEI;
Atender 100% dos estudantes de graduação em maior vulnerabilidade socioeconômica
comprovada, com pagamento de bolsas.

2.3.3 Organização estudantil
A organização estudantil na UNIFEI é coordenada pelo Diretório Central dos Estudantes –
DCE e pela Representação Estudantil– RE, órgãos representativos dos discentes de
graduação.
Além do DCE UNIFEI, os cursos de graduação possuem representatividade isolada através
dos Centros Acadêmicos ou conjunta quando unido com um ou mais cursos de áreas afins,
compondo um Diretório Acadêmico. A atuação dessas entidades é definida pelo conjunto do
movimento estudantil da instituição, sendo mais comuns as que dizem respeito aos interesses
dos estudantes perante a Administração da instituição, às questões de política educacional e
de política nacional.
O movimento estudantil seja no âmbito da universidade ou a nível nacional, representado
pelas entidades gerais União Estadual dos Estudantes – UEE e União Nacional dos Estudantes
– UNE, sempre esteve presente nas lutas por liberdades democráticas e melhores condições de
vida para a sociedade. Além disso, sempre foi formador de lideranças para a política
brasileira.
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Os acadêmicos têm representação, com voz e voto, nos colegiados superiores, nos conselhos,
nas assembleias departamentais, nas câmaras de ensino, nos colegiados dos departamentos,
nos colegiado de cursos, nos termos da legislação pertinente, do Estatuto e do Regimento
Geral.

2.3.4 Acompanhamento dos egressos
Uma das dimensões avaliativas que o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior –
SINAES contempla, faz referência a políticas de atendimento aos estudantes, devendo ser
considerado a inserção profissional dos egressos e a participação dos egressos na vida da
instituição.
O egresso enfrenta no seu cotidiano de trabalho situações complexas, que o levam a
confrontar as competências desenvolvidas, durante o curso, com as requeridas no exercício
profissional. Pode, a partir daí, avaliar a adequação da estrutura pedagógica do curso que foi
vivenciado, com os aspectos intervenientes no processo de formação acadêmica.
Neste contexto, a UNIFEI, tem como política desenvolver um permanente e produtivo
relacionamento com seus egressos como fonte de informação, divulgação, avaliação e
financiamento de suas atividades e resultados acadêmicos. Pois as informações vindas destes
podem apoiar as ações e decisões acadêmicas e estratégicas da UNIFEI.
O relacionamento da UNIFEI com seus ex-alunos ocorre de forma concreta há muito tempo.
A mais remota referência sobre a Associação dos Diplomados foi encontrada na Revista
Eletrotécnica de abril de 1938, editada pelo Diretório Acadêmico do Instituto de Eletrotécnico
de Itajubá - IEI.
A Associação dos Ex-Alunos – AD-UNIFEI, tem como finalidade de congregar os egressos
da instituição, procurando manter seu espírito e suas tradições, robustecendo os vínculos entre
ex-alunos e Universidade.
Atualmente, além da AD-UNIFEI Nacional, existem as regionais da Baixada Santista; Belo
Horizonte; Brasília; Campinas; Campo Grande; Curitiba; Florianópolis; Itajubá; Macaé;
Manaus; Mogi das Cruzes; Poços de Caldas; Rio de Janeiro; Salvador; São Paulo; Vale do
Paraíba; Vitória e Volta Redonda.
A Associação dos Diplomados procura monitorar a inserção no mercado de trabalho,
detectando os sucessos e as dificuldades enfrentadas na carreira profissional, o fomento à
educação continuada com os cursos oferecidos pelas fundações de apoio e a divulgação de
oportunidades de trabalho, mantendo-se, assim, um canal de comunicação eficaz com o exaluno da UNIFEI.
De forma geral, a AD-UNIFEI tem por objetivos:
a) Promover a integração e a mútua cooperação entre os diplomados, bem como entre os
diplomados e professores e alunos da Universidade Federal de Itajubá;
b) Manter e elevar o espírito de tradição da UNIFEI;
c) Promover o interesse de seus associados por tudo que se refira ao engrandecimento da
UNIFEI;
d) Promover o estudo de questões técnicas de interesse do País;
e) Promover atividades culturais e sociais entre os diplomados;
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f) Promover intercâmbio cultural, esportivo e social entre as AD-UNIFEIs Regionais;
g) Promover e divulgar oportunidades de trabalho aos seus associados;
h) Promover atos de reconhecimento pelos que prestam ou prestaram relevantes serviços
à engenharia nacional.
Buscando manter aberto um canal de comunicação e continuar a relação iniciada durante o
curso, a UNIFEI procura ampliar o acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos seus
egressos.
Iniciativas pontuais e descentralizadas podem eventualmente ser observadas em alguns
departamentos que fazem este acompanhamento, por meio das coordenações de cursos que
mantém aberto o contato com o ex-aluno, por meio de sites, divulgando as atividades
acadêmicas do curso e permitindo que os egressos possam interagir com os professores.
A Diretoria de Prospecção Acadêmica e Profissional da PRG tem como meta a criação de um
sistema informatizado de acompanhamento de egressos. Este sistema permitirá buscar
informações sobre as atividades desenvolvidas pelos egressos no mercado de trabalho e
disponibilizar informações sobre cursos de extensão e outras atividades oferecidas pela
UNIFEI. Ao acompanhar o sucesso e a dificuldade dos profissionais aqui formados, a
UNIFEI busca direcionar seus projetos de formação continuada às necessidades dos
profissionais de cada área. Esse mesmo sistema poderá receber contribuições dos egressos
para a melhoria das matrizes curriculares.
São objetivos da Diretoria de Prospecção Acadêmica e Profissional:




Atualização continuada das estruturas curriculares dos cursos de graduação;
Celebrar convênios com empresas tendo como embaixadores os egressos;
Formação continuada atualizada atendendo as necessidades do mercado.

Além disso, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação tem feito o acompanhamento de seus
titulados, mestres e doutores, utilizando a base eletrônica de dados (ex.: Plataforma Lattes –
CNPq) para coleta e posterior apresentação, divulgação e análise de informações atualizadas
dos egressos visando o grau de inserção de seus programas de pós-graduação.
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3 ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA
3.1 Organização Didático-Pedagógica
A organização didático-pedagógica da Unifei compõe-se nas Pró-Reitorias de
Graduação (PRG), de Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG) e de Extensão (Proex), órgãos
suplementares, de caráter executivo, e também nas Câmaras, de caráter consultivo e
deliberativo. As Câmaras dos Programas de Graduação e Pós-graduação são constituídas
pelos Coordenadores de Cursos ou de Programas, representantes discentes e servidores
técnico-administrativos.
Os programas de formação em graduação e pós-graduação vinculam-se,
administrativamente, às Unidades Acadêmicas, constituídas por um conjunto de programas de
formação em áreas afins de conhecimento, respeitadas as diretrizes pedagógicas das
respectivas Pró-Reitorias. Cada programa de formação organiza-se em Colegiados de Curso,
constituídos por representantes dos corpos docente e discente. Nos cursos de graduação, além
dos Colegiados, existem os Núcleos Docentes Estruturantes (NDEs), responsáveis pela
concepção, acompanhamento e contínua atualização dos projetos pedagógicos dos cursos.
Destaca-se, ainda, que das decisões das câmaras cabe recurso aos Conselhos Superiores.
Nos campi avançados, deverão existir Diretorias e Coordenações responsáveis pelos assuntos
pertinentes à Pró-Reitoria específica, sendo que cada uma delas deverá vincular-se à
respectiva Pró-Reitoria, localizada no campus sede, a quem compete emitir diretrizes e
coordenar as atividades descentralizadas.

3.1.1 Perfil do egresso
Ao considerar as características específicas de cada curso de graduação, a UNIFEI organiza
seus projetos pedagógicos, de forma a atender, além das diretrizes curriculares nacionais,
pontos comuns que configuram a política pedagógica da instituição. Em consonância com a
missão e com os objetivos institucionais, o egresso da UNIFEI deverá estar apto ao exercício
de suas funções, com visão humanística, crítica e reflexiva da sociedade em que se insere.
Com competências e habilidades para identificar e entender o todo social, cultural, econômico
e político, buscando soluções capazes de contribuir para a melhoria da qualidade de vida da
sociedade, de forma proativa.
Na definição do perfil do egresso, os projetos pedagógicos precisam considerar sólida
formação básica e profissional, fundamentada em competências teórico-práticas, com amplo
domínio do conhecimento técnico pertinente à sua formação.
Serão estimulados mecanismos para o estreitamento da relação do egresso com a Instituição,
visando a atualização permanente de normas e procedimentos nas áreas acadêmico
pedagógica e administrativa que possibilite a formação dos discentes para melhor atender as
demandas da sociedade.
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Assim, no âmbito do Projeto Pedagógico Institucional (Anexo II), bem como da política
institucional de formação de profissionais de qualidade, abaixo são apresentadas as metas
relacionadas:




Adequar os procedimentos acadêmicos para ampliar a mobilidade estudantil;
Desenvolver sistema de acompanhamento dos egressos;
Estabelecer procedimentos amplos, contínuos e dinâmicos de avaliação de cursos e de
disciplinas de graduação.

Além disso, vale destacar que, por se tratar de uma instituição tecnológica, um dos aspectos
cruciais a serem acompanhados sobre o perfil do egresso é a sua inserção no mercado de
trabalho. Assim, para todos os programas de formação, a UNIFEI estabelece a meta de 80%
de empregabilidade de seus egressos em até um ano após a conclusão e na área de formação.

3.1.2 Seleção de conteúdos
Para trabalhar essas competências gerais e as competências específicas de cada curso, o
projeto pedagógico apontará linhas em que o curso pretende atuar. É importante definir
disciplinas e outras atividades curriculares, com suas respectivas cargas horárias e a carga
horária total para a integralização do curso, não estendendo este tempo além do mínimo
necessário, com ênfase na qualidade dos conteúdos.
A integração da teoria com a prática deve ser prevista nas disciplinas, sempre que possível
com forte conteúdo laboratorial, nos estágios curriculares, nas atividades complementares e
nos programas de extensão e de iniciação científica. As atividades complementares, pelo que
representam de inovação e de possibilidades de atualização permanente necessitam estar
inseridas nos cursos. O projeto precisa indicar ainda a exigência do trabalho de final de
graduação seguindo, neste caso, as normas gerais da instituição. Para tal, além das atividades
institucionais, devem estar previstas a realização de parcerias com a comunidade, com
empresas e com instituições públicas ou privadas e não governamentais. Os projetos
necessitam explorar os recursos bibliográficos, físicos e tecnológicos disponíveis na UNIFEI.

3.1.3 Princípios metodológicos
As metodologias utilizadas no processo ensino-aprendizagem variam de acordo com a
natureza dos cursos e das disciplinas. O padrão de ensino da UNIFEI não deverá impedir a
customização do ritmo e intensidade do processo de aprendizagem. Dessa forma, adota-se um
modelo ativo-participativo, valorizando os questionamentos, ideias e sugestões dos discentes,
de maneira a contribuir para que seu aprendizado esteja mais perto de formar cidadãos
conscientes e proativos, por privilegiar iniciativas que envolvam questionamentos e
construção de novos argumentos. Diversas atividades são desenvolvidas para que os
estudantes pensem de forma integrada, fazendo relações entre os conteúdos vistos em sala
para consolidar o conhecimento. Procura-se fazer com que os alunos sejam sujeitos ativos e
não passivos do processo de aprendizagem.
Grande número de disciplinas oferecidas na UNIFEI possui, em seu conteúdo programático,
aulas teóricas e práticas. Nas aulas teóricas expositivas o conteúdo é apresentado estimulando
discussões entre os alunos visando à construção de um raciocínio lógico sobre o assunto/tema
apresentado. Aulas com grupos de discussão, quando são discutidos casos, situações
problemas, artigos científicos, aplicabilidade de novas tecnologias e outros assuntos,
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permitem aos alunos o desenvolvimento de habilidades de análise crítica e integração de
conteúdos. Apresentações escrita e oral de trabalhos acadêmicos permitem desenvolver, além
das habilidades acima citadas, a capacidade de trabalhar em equipe, de organização de ideias
e de comunicação escrita e oral.
Os conteúdos práticos mesclam aulas demonstrativas com aulas em que os discentes
efetivamente executam as atividades. Nas práticas demonstrativas, os discentes têm a
oportunidade de aplicar os conteúdos teóricos e práticos, visando o desenvolvimento de
habilidades em simulações ou situações reais. A formação científica e tecnológica dos
discentes nas diversas áreas está contemplada por meio da participação em programas de
iniciação científica, promovendo a capacitação daqueles que pretendem seguir a carreira
acadêmica e científica.
A UNIFEI buscará disponibilizar estrutura laboratorial, com equipamentos qualitativamente e
quantitativamente adequados com vistas à excelência do ensino e da pesquisa. Além disso,
serão oferecidas atividades como viagens de estudos, visitas técnicas, eventos e palestras
técnicas.
A universidade, ao adotar estratégias educativas variadas e complementares no pensar e fazer
acadêmicos, busca gradativamente o conhecimento da realidade regional e nacional e dos seus
condicionantes histórico-político-sociais; a formação de profissionais competentes para atuar
responsavelmente sobre essa realidade; o compromisso com as necessidades e os interesses
básicos da comunidade; a articulação entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão; e a
incorporação de novas tecnologias que representem avanços para a realização de atividades
acadêmico-pedagógicas. Nesse sentido, serão estimuladas atividades extraclasse com clara
redução do conteúdo curricular formal.
Orientada pelos resultados das avaliações institucionais e de cursos, também está prevista a
adoção de um processo de revisão e atualização contínua do planejamento didático das
disciplinas (objetivos, ementas, conteúdos programáticos, estratégias de ensino, aprendizagem
e avaliação), tendo em vista a evolução do conhecimento e as mudanças das demandas
sociais, além da necessidade de buscar aperfeiçoamento contínuo.

3.1.4 Processo de avaliação
A avaliação do rendimento acadêmico na UNIFEI encontra-se disciplinada pela “Norma para
os Programas de Formação em Graduação” que estabelece procedimentos e condições
inerentes à avaliação. Entendendo que tais procedimentos não podem estar dissociados do
processo ensino-aprendizagem, as avaliações devem se pautar nos seguintes princípios:






Planejamento dos procedimentos de avaliação de forma integrada com o processo
educacional, com conteúdos e objetivos bem definidos;
Utilização dos resultados dos procedimentos de avaliação para discussões e
redefinições do processo ensino-aprendizagem;
Realização de avaliações formativas frequentes e periódicas;
Opção preferencial pelos instrumentos de avaliação que contemplem os aspectos
cognitivos, as habilidades e as competências do processo ensino-aprendizagem;
Utilização dos resultados das avaliações para monitorar a eficiência do processo
ensino- aprendizagem.
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Para o aprimoramento da formação do estudante e das práticas pedagógicas utilizadas pelos
docentes, a UNIFEI tem como objetivo e metas:
Objetivo:


Estabelecer e consolidar programas voltados para melhoria do ensino, aprimorando as
políticas de formação.

Metas:







Propiciar treinamentos em práticas didático-pedagógicas aos docentes;
Aumentar o número de projetos de ensino;
Fomentar as iniciativas e experiências didáticas e metodológicas;
Estabelecer políticas de integração entre a graduação e a pós-graduação;
Estabelecer políticas de integração entre as Licenciaturas e as escolas de Educação
Básica;
Propiciar estrutura física e equipamentos para melhoria na aprendizagem dos
estudantes portadores de necessidades especiais.

3.1.5 Inovações acadêmicas
A crescente inovação das tecnologias digitais de informação e comunicação exige das
Instituições de Ensino Superior a inovação de suas práticas acadêmicas. Este movimento está
acontecendo nas universidades do mundo todo.
A tendência destas inovações envolve a mudança do ensino centrado no professor para o
ensino centrado nos alunos, o que vem sendo designado como aprendizagem ativa.
A UNIFEI participa do consórcio STHEM Brasil que visa a capacitação dos professores para
utilização de métodos de aprendizagem ativa no Ensino Superior. Este consórcio é
coordenado pelo LASPAU, instituto ligado à Universidade de Harvard.
Objetivos:



Capacitar os docentes da UNIFEI para o uso de métodos de aprendizagem ativa no
Ensino Superior;
Implementar métodos de aprendizagem ativa nos cursos da UNIFEI.

Metas:



Ampliar o número de professores capacitados para a prática da aprendizagem ativa;
Ampliar o número de disciplinas com a utilização regular de métodos de
aprendizagem ativa.

3.1.6 Políticas de estágio, prática profissional e atividades complementares
As atividades de estágios são coordenadas pela Pró-Reitoria de Graduação e pelas
coordenações de estágio de cada curso.
Na Pró-Reitoria de Graduação, a Coordenação de Estágios é responsável pelo planejamento,
coordenação e registro das atividades inerentes aos estágios. Os estágios são realizados
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mediante celebração de termo de convênio entre a Universidade e instituições públicas e
privadas interessadas.
Os cursos da UNIFEI, por meio das Coordenações de Estágio, buscam, junto a empresas e
órgãos públicos, oportunidades de estágios e atividades extracurriculares.
Os discentes serão incentivados a participar de atividades diversificadas como parte integrante
da sua estrutura curricular. Os cursos de graduação reservam uma carga horária para a
execução de conteúdos complementares. Estes conteúdos contemplam desde a participação
em cursos assistenciais de preparação pré-vestibular, iniciação científica, projetos
institucionais, até disciplinas de outros cursos ou da pós-graduação. Desta forma o discente
pode tanto exercitar a cidadania e responsabilidade social como aprofundar seus estudos
dentro da sua área de atuação.
Os estagiários, dos cursos de Licenciatura da UNIFEI, são encaminhados todo semestre às
escolas de ensino fundamental e médio. A orientação é permanente e de responsabilidade do
profissional do quadro de pessoal da escola, campo de estágio e do coordenador da disciplina
de estágio da UNIFEI. Os agentes deste processo interagem continuamente visando o
acompanhamento do acadêmico.
Como parte da prática de ensino, o estágio deve oferecer ao estudante a oportunidade de
utilizar os conhecimentos e habilidades adquiridas no curso para responder às necessidades e
aos desafios da realidade escolar. As metas do estágio estarão em consonância com o
desenvolvimento de um saber prático que exija do estudante uma postura investigativa e
problematizadora da realidade escolar de forma integrada à proposta pedagógica da instituição
escola. É preciso que os espaços educativos se engajem nesse processo de formação de
professores, porém, é imprescindível que esses espaços recebam um retorno por essa
colaboração, pois, somente assim, os convênios caracterizar-se-ão como uma ação
cooperativa, com ganhos para ambas as instituições.
Vale ressaltar que, conforme a tradição da instituição de ênfase no ensino prático, a
administração da UNIFEI também deve ser encarada como oportunidade de formação de seus
discentes, com destaque para as atividades de estágios/projetos, que estimulam o
desenvolvimento de habilidades práticas em áreas correlatas aos cursos da Instituição.
O discente deverá, ao término do estágio, ter adquirido uma postura profissional e ética de
forma a incorporar as demandas das diferentes áreas do saber. Na Pró-Reitoria de Graduação,
a Coordenação de Estágio registra a participação dos estudantes em estágios obrigatórios e
não obrigatórios, prospecta e divulga oportunidades, atende e orienta os estudantes, e emite
certificados e atestados de participação.
Além disso, pode-se destacar as atividades desenvolvidas pelo Programa de Educação
Tutorial – PET. O PET é desenvolvido por grupos de estudantes, com tutoria de um docente,
organizados a partir de formações em nível de graduação orientados pelo princípio da
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e da educação tutorial.
Os grupos PET da UNIFEI mantêm suas atividades por tempo indeterminado. No entanto, os
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.
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3.1.7 Políticas e práticas de Educação a Distância
A UNIFEI conta com o Núcleo de Educação a Distância - NEaD para a coordenação,
supervisão, assessoramento e prestação de suporte técnico às atividades realizadas na área de
Educação a Distância - EaD. O NEaD foi criado em 2001, para dar suporte institucional aos
novos usos das tecnologias de informação e comunicação, tanto nas disciplinas dos cursos
presenciais quanto na oferta de cursos na modalidade a distancia. Os primeiros cursos
oferecidos pelo NEaD foram direcionados à capacitação dos docentes frente à utilização do
uso de ambientes virtuais de aprendizagem em apoio às disciplinas presenciais. Por quase
cinco anos, a UNIFEI conviveu com este cenário na educação a distância que se revelava
muito promissor para a concretização de uma experiência mais sólida a ser alcançada pela
oferta de Ensino Superior a distância. No final de 2005, com a publicação do primeiro edital
do sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB, a Instituição passou a oferecer um curso de
licenciatura em Física a distância. A primeira turma do curso ingressou em 2007. Além dessa
graduação, dois cursos de pós-graduação iniciaram sua oferta: Gestão de Pessoas e Projetos
Sociais e Design Instrucional para EaD Virtual.
No ano de 2013, a UNIFEI, interessada em ampliar o número de cursos, foram criadas as
especializações em Tecnologias, Formação de Professores e Sociedade e Gestão Educacional.
Esses cursos têm como público-alvo professores e profissionais da educação graduados em
diversas áreas de conhecimento.
O NEaD atendendo às Pró-Reitorias de Graduação, Pós-Graduação e Extensão, reúne
iniciativas educacionais da instituição, ligadas às novas tecnologias digitais e define políticas
para educação a distância na Instituição, em conjunto com a comunidade acadêmica.
Além do suporte à oferta de cursos na modalidade a distância, o NEaD atua fornecendo
suporte técnico às disciplinas presenciais ou semipresenciais ofertadas nos cursos de
graduação presenciais na UNIFEI.
A fim de melhorar e ampliar o uso das tecnologias nos diversos níveis e modalidades de
ensino, o Núcleo oferece ainda cursos de capacitação sobre o uso de novas tecnologias na
educação, tanto aos docentes dos cursos a distância quanto aqueles que atuam na modalidade
presencial.
Entre as ações, destacam-se: oferta da plataforma educacional de apoio aos professores,
sistema para gravação e produção de aulas narradas; equipamentos para filmagem e ilha de
edição para produção de vídeo.
Além disso, o NEaD, tem implementado ações de inclusão de pessoas com necessidades
especiais. A inclusão destes deve ser uma preocupação das instituições de ensino superior,
tanto na oferta de cursos presenciais quanto a distância. Nesse sentido, ao se elaborar um
curso virtual, o NEaD tem considerado a necessidade de um design inclusivo. Além de apoiar
os professores nas suas atividades de ensino e extensão, sua proposta é diversificar as formas
de atuação, atingindo o maior e mais variado público possível.
Objetivo:


Coordenar, supervisionar, assessorar e prestar suporte técnico às atividades realizadas
na área de Educação a Distância - EaD.
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Metas:






Ampliar o acesso aos programas de ensino, pesquisa e extensão da Unifei por meio da
educação a distancia;
Intensificar a divulgação e capacitação, na comunidade universitária, da utilização de
novas tecnologias da informação e da comunicação na educação;
Ampliar o número de disciplinas de graduação que utilizam novas tecnologias da
informação e da comunicação;
Ampliar a oferta de licenciaturas na modalidade a distância;
Garantir plena acessibilidade nos cursos ofertados pelo NEaD.

3.1.8 Políticas de educação inclusiva
Dentre as atividades realizadas na UNIFEI, pode-se destacar o Programa de Acessibilidade na
Educação Superior (Incluir), que propõe ações que garantem o acesso pleno de pessoas com
deficiência. O Incluir tem como principal objetivo fomentar a criação e a consolidação de um
núcleo de acessibilidade na UNIFEI, o qual responde pela organização de ações institucionais
que garantem a integração de pessoas com deficiência à vida acadêmica, eliminando barreiras
comportamentais, pedagógicas, arquitetônicas e de comunicação.

3.2 Oferta de Cursos e Programas
3.2.1 Disposições Gerais
A criação, organização e extinção de cursos e programas na UNIFEI é de competência do
Conselho Universitário.
Os cursos de graduação têm como objetivo a formação de profissionais para o exercício de
atividades que demandem estudos superiores. Os programas de pós-graduação têm como
objetivo a formação de docentes, pesquisadores e profissionais de alto nível. Os demais cursos
e programas terão os objetivos, a organização, a estrutura e as exigências definidos caso a
caso, conforme disposições estabelecidas pela Pró-Reitoria responsável.
Seguem abaixo os objetivos e metas dos cursos e programas da UNIFEI:
Objetivos:



Ser referência nacional na excelência do ensino nos cursos que oferece;
Gerar e aplicar conhecimentos para contribuir nas áreas em que atua.

Metas:





Atingir nota 5 do conceito preliminar de curso em todos os cursos de graduação;
Taxa de sucesso da graduação superior a 80%;
Índice de satisfação do egresso superior a 80%;
Aumentar um ponto na avaliação CAPES para os programas de pós-graduação nota 3
e 4, em um triênio;
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Aumentar um ponto na avaliação CAPES para os programas de pós-graduação nota 5,
em dois triênios.

3.2.2 Graduação
Quadro 1: Cursos no campus Itajubá - 2015
Curso

Tipo

Administração

Bacharelado

Ciência da Computação

Bacharelado

Ciências Atmosféricas

Bacharelado

Ciências Biológicas

Licenciatura

Engenharia Ambiental

Bacharelado

Engenharia Civil

Bacharelado

Engenharia de Bioprocessos

Bacharelado

Engenharia de Computação

Bacharelado

Engenharia de Controle e Automação

Bacharelado

Engenharia de Energia

Bacharelado

Engenharia de Materiais

Bacharelado

Engenharia de Produção

Bacharelado

Engenharia Eletrônica

Bacharelado

Engenharia Elétrica

Bacharelado

Engenharia Hídrica

Bacharelado

Engenharia Mecânica

Bacharelado

Engenharia Mecânica Aeronáutica

Bacharelado

Engenharia Química

Bacharelado

Física

Bacharelado

Física

Licenciatura

Matemática

Bacharelado

Matemática

Licenciatura
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Química

Bacharelado

Química

Licenciatura

Sistemas de Informação

Bacharelado

Quadro 2: Cursos no campus Itabira - 2015
Curso

Tipo

Engenharia Ambiental

Bacharelado

Engenharia da Mobilidade

Bacharelado

Engenharia de Computação

Bacharelado

Engenharia de Controle e Automação

Bacharelado

Engenharia de Materiais

Bacharelado

Engenharia de Produção

Bacharelado

Engenharia de Saúde e Segurança

Bacharelado

Engenharia Elétrica

Bacharelado

Engenharia Mecânica

Bacharelado

Quadro 3: Curso oferecido em convênio com a Universidade Aberta do Brasil - 2015
Curso
Física a Distância

Tipo
Licenciatura

3.2.3 Pós-Graduação (lato sensu)
Cursos lato sensu oferecidos no campus de Itajubá:








Automação
Automação - modalidade: industrial
Automação - modalidade: sistemas elétricos
MBA
Proteção de Sistemas Elétricos
Qualidade e produtividade
Sistemas elétricos
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Sistemas elétricos distribuição
Sistemas elétricos geração
Sistemas elétricos transmissão

Cursos lato sensu oferecidos em convênio com a Universidade Aberta do Brasil em diversos
Polos:





Design Instrucional para EaD Virtual;
Gestão de Pessoas e de Projetos Sociais;
Gestão Educacional e
Tecnologias, Formação de Professores e Sociedade.

3.2.4 Pós-Graduação (stricto sensu)
A UNIFEI oferece os seguintes cursos de pós-graduação stricto sensu:





Doutorado em engenharia Elétrica, Mecânica, Produção, Materiais e o polo
multicêntrico em química de Minas Gerais.
Mestrado acadêmico em Ensino de Ciências, Física, Matemática, Meio Ambiente e
Recursos Hídricos, Desenvolvimento, Tecnologia e Sociedade e engenharia Elétrica,
Mecânica, Produção, Materiais e Energia, além do polo multicêntrico em Química de
Minas Gerais.
Mestrado profissional em Engenharia de Materiais, Administração e Engenharia de
Produção.

Esses cursos estão diretamente ligados ao objetivo estratégico de “Ser uma das melhores
universidades em suas áreas de atuação, por meio da geração e aplicação do conhecimento”
desdobrado no objetivo específico “Ser referência nacional na excelência do ensino nos
cursos que oferece”.
A formação dos pós-graduandos, pautada no desenvolvimento de sua capacidade inovadora,
preferencialmente, se dá pela participação dos discentes nos projetos de pesquisa, alinhados
com as linhas e áreas dos programas de pós-graduação. As aulas da pós-graduação possuem
atividades centradas no aluno devido a suas necessidades básicas de formação (por exemplo:
apresentações, discussões, redação de artigos, entre outros).
Anualmente podem ser abertos novos cursos de pós-graduação encaminhados para a CAPES
por meio do APCN (Apresentação de Propostas para Cursos Novos), pautado no alinhamento
de pesquisas, resultados e demandas que atendam a política de pós-graduação da UNIFEI.

3.2.5 Programas de Extensão
Os cursos e programas a serem veiculados pela Pró-Reitoria de Extensão deverão ser
compatíveis com as políticas vigentes e demandas sociais próprias de seus campi de atuação.
A Universidade deve auxiliar no desenvolvimento de políticas e programas diretamente
relacionados à sociedade e assuntos comunitários estabelecendo uma via de mão-dupla, com
trânsito assegurado à comunidade acadêmica, que encontrará, na sociedade, a oportunidade de
elaboração das práxis de um conhecimento acadêmico. No retorno para a universidade,
docentes, técnicos administrativos e discentes envolvidos trarão um aprendizado que,
submetido à reflexão teórica, será acrescido àquele conhecimento.
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A partir desta premissa, as ações de Extensão são classificadas em Programas, Projetos,
Cursos, Eventos e Prestação de Serviços:








Programa: integração entre todas as formas de ações - prestação de serviços, cursos,
eventos e projetos - possibilita um intercâmbio entre práticas extensionistas
circunscritas por um tema e público específicos.
Projeto: ação de extensão que, em consonância com as diretrizes nacionais de
extensão, e indissociável com o ensino e a pesquisa, tem caráter educacional, social,
cultural, científico e tecnológico e pode ser gerado por demanda externa com o
objetivo de resolução de um problema específico podendo ser financiado pelo agente
externo gerador da demanda.
Curso: iniciativa pedagógica de aplicação prática e teórica com duração mínima de 8
horas sendo presencial ou a distância, deve possuir critérios institucionais para
avaliação e emissão de certificados.
Evento: ato de exibição pública em que um produto ou prática extensionista é exposto
a um público aberto ou pré-determinado. Pode abarcar diferentes áreas de estudo,
como atividades culturais, científicas ou esportivas, desde que reconhecidas no meio
acadêmico.
Prestação de Serviço: consiste na participação de discentes ou servidores na resolução
de problemas inscritos no meio social ou profissional, sob orientação docente ou
técnica. Possibilita a aplicação direta do conhecimento acadêmico, proveniente de
novas discussões cognitivas, na sociedade.

3.2.6 Programas de Pesquisa
As atividades de pesquisa estão institucionalizadas como uma importante conexão da rede de
conhecimentos. Nem sempre os pesquisadores trabalham nos laboratórios com vários
equipamentos, ela pode ser dar nas organizações por meio de experiências diferenciadas, tão
intensas e relevantes quanto as realizadas nos laboratórios. Conduzida na maior parte das
vezes pelos docentes que financiam seus projetos tendo como fontes a UNIFEI, órgãos de
fomento e organizações privadas ou governamentais.
É por meio da pesquisa que os alunos de graduação, pós-graduação e pós-doutorados
aprendem a trabalhar fora das atividades tradicionais de ensino, desenvolvendo e participando
de projetos que os impulsionam a fazer novas descobertas e a contribuírem com os
conhecimentos e inovações.
A pesquisa é a base da pós-graduação, sendo um dos principais meios para sua consolidação,
fortalecimento e evolução.
Essas atividades estão diretamente ligadas ao objetivo estratégico de “Ser uma das melhores
universidades em suas áreas de atuação, por meio da geração e aplicação do conhecimento” e
“Constituir-se em agente de desenvolvimento nas regiões onde atua” desdobrado nos
objetivos específicos “Gerar e aplicar conhecimentos para contribuir para as áreas em que
atua” e “Criar e difundir ações que promovam a interação com a sociedade nas dimensões
acadêmica, social, cultural e esportiva”.
As unidades básicas para o planejamento, desenvolvimento e acompanhamento das atividades
de pesquisa na UNIFEI são os Grupos de Pesquisa. São constituídos por docentes,
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pesquisadores, graduandos, pós-graduandos e técnicos, internos ou externos a UNIFEI, que se
organizam em torno de uma ou mais linhas de pesquisa de uma área do conhecimento, com o
objetivo de desenvolver investigação científica compartilhando instalações e equipamentos.
São considerados grupos de pesquisa aqueles registrados no Diretório dos Grupos de Pesquisa
do CNPq (DGP/CNPq) e certificados pela UNIFEI. Existem 51 grupos de pesquisa
registrados no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq,
com elevada dispersão em termos de resultados (publicações, orientações, patentes e projetos
de pesquisa aprovados em órgãos de fomento) e de formação (alunos de graduação e pósgraduação).
Vale destacar que a Diretoria de Pesquisa e Inovação é o setor da PRPPG com a missão de
assegurar condições para o fortalecimento da pesquisa e da produção do conhecimento com
qualidade e relevância para o desenvolvimento sustentável da ciência, tecnologia e inovação
na UNIFEI, contribuindo para o progresso científico e cultural do país e tem como objetivos:





Melhorar as condições de pesquisa na UNIFEI.
Manter e ampliar a iniciação científica e tecnológica na instituição.
Expandir a cooperação científica com outras Universidades e Institutos de pesquisa.
Contribuir para a criação e consolidação de grupos de pesquisa e programas de pósgraduação.

Ressalta-se, também, que os mecanismos de incentivo à pesquisa na UNIFEI deverão
privilegiar atividades e estudos de grande impacto, segundo critérios qualitativos, em
detrimento do mérito puramente quantitativo de suas publicações. Além disso, a pesquisa
deverá se orientar, sobretudo, em virtude dos desafios práticos e institucionais da indústria e
da sociedade, conciliando o ideal de autonomia acadêmica com as demandas práticas de
mercado, discutidas, especialmente, nas pós-graduações de modalidade profissional.
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4 INFRAESTRUTURA
É fundamental, para a concretização do Projeto Pedagógico Institucional - PPI da UNIFEI,
que a estrutura física da instituição se identifique com alguns atributos que compõem o
conceito de uma Instituição de Ensino Superior, ou seja, que conte com campi projetados para
privilegiar a integração dos alunos, a convivência entre professores e alunos de diferentes
áreas em que o processo de amadurecimento e crescimento do ensino superior possa, na
medida do possível, se realizar.
Para atender as necessidades de infraestrutura física e logística no desenvolvimento das
atividades acadêmicas de seus cursos, a UNIFEI deverá disponibilizar as condições básicas de
energia, água, conforto, segurança e abrigo, além de especificamente garantir também:

















Atendimento aos portadores de necessidades especiais;
Salas de aulas espaçosas, confortáveis, flexíveis, dotadas de infraestrutura adequada
para uso de computadores e com boa acústica e iluminação;
Laboratórios de ensino devidamente equipados que permitam a maior proximidade
possível com o que existe nas empresas de melhor desempenho nas áreas de formação
da instituição;
Bibliotecas dotadas de acervo bibliográfico atualizado e acesso aos principais bancos
de dados via Internet, com espaços para trabalho em grupo e individual, atendendo aos
indicadores de horário, espaço e acervo compatíveis com a qualidade acadêmica
desejada;
Rede de computadores e salas de informática com internet para apoio aos estudantes,
inclusive nos horários extra-aulas;
Sala de professores e coordenadores de cursos, confortáveis e equipadas com
computadores e internet;
Equipamentos de multimídia para suporte didático-pedagógico;
Centro de convivência para alunos e professores, dotados de espaços condizentes para
encontros e atividades culturais;
Anfiteatro;
Locais de permanência dos alunos fora do horário das aulas;
Centro de atendimento ao aluno;
Serviço de apoio reprográfico;
Locais para alimentação;
Equipamentos de segurança e rotas de fuga; e
Comunicação visual completa e eficiente.

Vale destacar que, desses itens, serão priorizados os afetos às atividades finalísticas da
instituição, como salas de aula, laboratórios, bibliotecas e infraestrutura de TI. As análises e
encaminhamentos para a Secretaria de Desenvolvimento Institucional (SDI) serão feitas pelo
Comitê Gestor de Infraestrutura (CGInfra), dessa forma garantindo que a instituição conte
com discussões colegiadas, desprovidas do personalismo de decisões da alta cúpula da
Administração Central na definição de obras e reformas.
Especificamente a estratégia de gestão da infraestrutura da universidade segue as seguintes
diretrizes:
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Não fragmentar a licitação de materiais da execução e mão de obra. Todas as
licitações serão completas e de responsabilidade da empresa vencedora do certame
licitatório;
Projeto completo e detalhado. Sob hipótese alguma se admitirá o processo licitatório
de execução do projeto sem que o mesmo atenda integralmente todas as demandas de
escopo e detalhamento técnico, com o propósito de redução de termos aditivos aos
contratos;
Rigorosa fiscalização do andamento das obras pelo fiscal de obras acompanhado do
Cliente Responsável, o qual supervisionará o andamento do processo de execução
segundo a ótica do futuro usuário;
Estrito cumprimento de tabelas de referência de preço da construção civil (ex.:
SINAPI e SETOP) e inclusão do elemento orçamentário referente ao BDI (Benefícios
e Despesas Indiretas) em cada obra licitada, ao limite estabelecido pela legislação;
No caso de obras financiadas por órgãos de fomento como a FINEP, a contrapartida da
universidade será precedida pela execução do recurso da agencia financiadora.
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4.1 Infraestrutura Física
Tabela 1: Infraestrutura física dos campi - ano 2015
campus Itajubá
Ambientes

campus Itabira

Quantidade Área (m²) Quantidade Área (m²)

Áreas de Lazer

11

20.465,21

0

0

Auditórios

13

1.723,66

01

136

Banheiros

200

3.920,03

64

840

Bibliotecas

4

1.180,68

01

365

Instalações Administrativas

271

11.610,28

24

1.104

Laboratórios¹

221

18.851,77

72

4.943

Salas de Aula

65

5.480,94

27

2.700

Salas de Coordenação

13

523,83

01

16

Salas de Docentes

383

6.881,75

30

1.226

Cantinas/Copas/Cozinhas/Restaurantes

42

1.247,83

02

705

Áreas de Outros Serviços

144

9.522,73

14

300

Outros

136

15.660,68

0

00

Total

97.069,39

12.335

Fonte: DOB, DICAI, ¹CGLab

4.2 Infraestrutura acadêmica
O campus Itajubá conta com 34 espaços reservados exclusivamente para salas de aula da
graduação. Esses espaços estão localizados em vários conjuntos prediais, inclusive em salas
localizadas no Prédio Central, local onde a UNIFEI iniciou suas atividades acadêmicas no
início do século passado. Atualmente, as salas de aula ficam à disposição da Pró-Reitoria de
Graduação (PRG) que a cada semestre letivo as aloca para todas as disciplinas ofertadas por
todos os cursos de graduação da universidade. O serviço de manutenção (instalações elétricas
e manutenção predial) é realizado pela Prefeitura do campus. O campus de Itabira dispõe de
27 salas de aula (2.700 m²), gerenciados pela Diretoria Acadêmica do campus de Itabira.
Em relação aos espaços para atendimentos aos alunos, os estudantes de graduação têm acesso
à Diretoria de Assistência Estudantil - DAE e ao Núcleo Pedagógico do campus Itabira.
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As coordenações de curso prestam apoio e suporte aos alunos esclarecendo dúvidas que vão
aparecendo durante o decorrer do curso e resolvendo, quando possível, os problemas trazidos
pelos alunos ou então encaminhando-os aos programas específicos da universidade. Compete
às coordenações de curso a orientação acadêmica, realizada nos gabinetes dos coordenadores.
Nos períodos de maior demanda por atendimento (por exemplo, durante o período de
matrícula), os coordenadores podem ocupar espaços dedicados extraordinariamente para tal
finalidade.
Os diversos setores da universidade, especialmente aqueles que possuem como principal
público os alunos da graduação, deverão estabelecer seus horários de atendimento de maneira
a adequar sua disponibilidade ao horário letivo.
Destaca-se que se deve reservar espaço adequado para os alunos nas bibliotecas, além de
outros ambientes para estudo coletivo e individual nas demais instalações.
A UNIFEI possui vários laboratórios didáticos, cuja manutenção, utilização e atualização são
de responsabilidade das Unidades Acadêmicas. As disciplinas dos diversos cursos de
graduação da universidade utilizam esses espaços no processo de aprendizagem dos alunos.
Os laboratórios didáticos estão a serviço das disciplinas que possuem atividades práticas. Por
ter a maioria de seus cursos de graduação na área da Engenharia (dos 35 cursos, 23 são de
Engenharia), exige-se da Universidade um grande número de laboratórios didáticos nos quais
os conteúdos teóricos podem ser aplicados, conferidos e atestados. Mesmo nos demais
bacharelados além das engenharias, o uso de laboratório para aplicação de conteúdos teóricos
é prática comum.
Os laboratórios e ambientes para práticas didáticas estão ligados a todos os objetivos
estratégicos por serem ambientes nobres, disponíveis ativamente para formação de seus
alunos por meio de atividades de ensino, pesquisa e extensão, respeitando aspectos de
segurança, ambientais, legais e buscando quando possível sua autossustentação. A UNIFEI
possui 226 laboratórios (154 no campus de Itajubá e 72 em Itabira) dos quais 96% atendem
atividades de ensino de graduação e 67% atividades de pós-graduação, 22% prestam serviços
e 83% são multiusuários.
Cumpre ao Comitê Gestor de Recursos Laboratoriais - CGLab a avaliação do direcionamento
de recursos destinados ao funcionamento dos laboratórios, sobretudo os de alto custo de
manutenção. Esse papel se justifica, sobretudo, pela expansão da Universidade e a
necessidade de implementação de uma política de gerenciamento pautada na racionalização
do uso dos recursos da instituição.
Vale destacar, também, que nos editais de contratação docente está prevista a exigência de
aulas laboratoriais, priorizando, assim, as atividades práticas dos currículos dos cursos de
graduação oferecidos na instituição.
Algumas disciplinas práticas são realizadas nos laboratórios didáticos que contam com
equipamentos de informática. As bibliotecas oferecem serviços de pesquisa on-line via
Internet e de acesso à RNP/INTERNET, contando com espaços com acesso à Internet
disponível a alunos e comunidade e área de acesso wi-fi.
O aluno pode obter acesso à Internet mesmo nos espaços não destinados às atividades de
ensino, nos campi de Itajubá e Itabira (corredores, espaços de estudos, espaços abertos).
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Integrante importante para o desenvolvimento da instituição, as bibliotecas da UNIFEI
buscam manter seu acervo bibliográfico atualizado, que contam com planejamento e
orçamento específicos para tal fim.
Atualmente não existem projetos para construção de novas bibliotecas no campus Itajubá,
porém, com a construção do Prédio da Reitoria e remoção das unidades administrativas do
Prédio da BIM para as novas instalações, esta passará a dispor de uma área maior. Vale
destacar que uma parcela significativa do espaço da BIM é usada como área coletiva de
estudos. Itabira dispõe de 1 biblioteca universitária com aproximadamente 365 m².

Campus Itajubá - BIM - Biblioteca Mauá
Acervo Atual





Livros: 43.000 exemplares;
Revistas: 1300 títulos;
Obras de Referência: 600 obras/títulos;
Normas Técnicas: 1 assinatura da ABNT virtual e da biblioteca virtual Pearson.

Campus Itabira - BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS
Acervo Atual





Livros: 5.977 exemplares;
Revistas: 1 assinatura;
Obras de Referência: 5 obras/títulos;
Normas Técnicas: 1 assinatura.

As bibliotecas da UNIFEI oferecem os seguintes serviços:













Pesquisa on-line ao acervo;
Orientação à normalização de trabalhos científicos;
Classificação, catalogação e indexação do material bibliográfico;
Cadastro dos usuários da biblioteca;
Catalogação na fonte;
Acesso ao Portal da Capes de periódicos;
Acesso on-line das Normas da ABNT;
Acesso à biblioteca virtual de livros da Pearson;
Acesso à RNP/INTERNET/Wireless;
Divulgação de eventos: congressos, seminários, palestras, exposições, etc;
EEB: Empréstimo entre Bibliotecas de livros e teses;
Comut - Comutação Bibliográfica.

O sistema utilizado nas bibliotecas é o PHL (Personal Home Library) é uma aplicação Web
especialmente desenvolvida para administração de coleções e serviços de bibliotecas e centros
de informações.
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4.3 Estratégias e meios para comunicação interna e
externa
Desenvolver um trabalho de excelência na comunicação significa primar pela consolidação de
um relacionamento forte, duradouro e confiável com os públicos internos e externos da
instituição. Sendo a comunicação a responsável por disseminar os valores, os objetivos, a
missão e a visão da universidade. Logo, a comunicação é estratégica para disseminar a cultura
da UNIFEI.
Neste contexto, a Secretaria de Comunicação - SECOM, órgão executivo subordinado
diretamente à Reitoria, é responsável por coordenar, fiscalizar e superintender todas as
atividades referentes à comunicação institucional interna e externa.
Objetivos:







Promover, de maneira eficaz, a comunicação entre a Universidade e seus públicos de
interesse de maneira integrada, sinérgica e dinâmica. Tendo como diretrizes a ética, o
comprometimento, o respeito, a veracidade e a transparência em prol da própria
instituição;
Disseminar informações, interna e externamente, pertinentes à gestão, às políticas e ao
direcionamento estratégico da Universidade;
Dar visibilidade à marca UNIFEI, fortalecendo e consolidando a sua identidade e
imagem institucional junto aos públicos de interesse;
Fortalecer o relacionamento da UNIFEI com as diversas mídias, facilitando o fluxo de
informações com a comunidade acadêmica e a sociedade;
Promover a comunicação de maneira integrada entre as unidades (administrativas e
acadêmicas) e os campi, garantindo a padronização das informações divulgadas.

Responsabilidades:






Antes de tornar pública uma informação, adaptá-las de acordo com veículo em que
será publicada e aferir a melhor maneira de divulgá-la em prol da UNIFEI;
Possibilitar que a sociedade se expresse com e/ou sobre a universidade e estabelecer
novos veículos de comunicação, com intuito de oportunizar o bom relacionamento e a
transparência entre universidade e seus públicos;
Informar às comunidades interna e externa sobre a produção científica e cultural, bem
como os atos administrativos da UNIFEI, através da editoração e divulgação
eletrônica do Boletim Interno Semanal – BIS;
Divulgação institucional com objetivo de apresentar a universidade aos estudantes
convidando-os a fazer parte do nosso corpo discente. Esta divulgação é feita nas
escolas da região, visitas à universidade e com a participação em feiras e eventos;
Promover eventos da Reitoria e assessorar aqueles organizados pelas unidades
acadêmicas e administrativas.

Veículos utilizados




Portal oficial da Universidade;
Redes Sociais digitais;
Canal em site de compartilhamento de vídeos;
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Rádio Universitária;
Listas de e-mails para divulgação interna;
Boletim Interno Semanal – Diário Oficial da Instituição.

Metas
















Redigir, aprovar e disseminar as Normas e Políticas de Comunicação;
Adequar os procedimentos e as técnicas de trabalho da SECOM tendo em vista a nova
realidade multicampi da UNIFEI;
Dar visibilidade à marca UNIFEI, fortalecendo e consolidando a sua identidade e
imagem institucional junto aos públicos de interesse;
Fortalecer o relacionamento da UNIFEI com as diversas mídias, facilitando o fluxo de
informações com a comunidade acadêmica e a sociedade;
Elaborar um plano de ação de divulgação da universidade;
Promover a comunicação de maneira integrada entre as unidades (administrativas e
acadêmicas) e os dois campi, garantindo a padronização das informações divulgadas;
Desenvolver e implantar novos veículos de comunicação para melhorar os
relacionamentos;
Melhorar o contato com a comunidade acadêmica, divulgando as atividades da
Secretaria em um espaço definido no portal;
Elaborar ações de motivação e integração para os servidores;
Elaborar um plano de relacionamento com escolas da região;
Aprimorar a comunicação, interna e externa, de forma objetiva, oportuna e inequívoca.
70% de satisfação em todos os quesitos avaliados nas diferentes mídias e diferentes
públicos-alvo;
100% de divulgação da produção científica, acadêmica, social, cultural e esportiva da
universidade;
70% de realização do plano de comunicação (canais de comunicação com a
sociedade);
100% do site oficial trilíngue implementado e atualizado.

Além disso, é importante destacar que a UNIFEI mantém uma Ouvidoria, cujo objetivo é
atuar proativamente no processo de interlocução entre o cidadão e a Administração Pública,
de modo que as manifestações decorrentes do exercício da cidadania provoquem contínua
melhoria nos serviços públicos prestados, sendo um canal de recebimento de elogios, críticas,
reclamações e sugestões da Comunidade Universitária e da comunidade externa.

4.4 Cronograma de expansão da infraestrutura para o
período de vigência do PDI
4.4.1 Cronograma de expansão da Infraestrutura Física
Após a expansão promovida pelo programa REUNI, durante a vigência deste PDI a UNIFEI
buscará a consolidação da estrutura física, com grandes obras mais evidentes no campus de
Itabira. Para tanto, a SDI e o CGInfra serão os fóruns que discutirão a política de
infraestrutura da instituição.
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É importante destacar, contudo, que no processo de ampliação de todas as instalações da
UNIFEI, são destacados esforços para um cuidadoso monitoramento do andamento das obras,
tanto no cronograma de execução quanto na gestão financeira, em estrita obediência aos
prazos de execução, com vista a se evitar possíveis aditivos que não agreguem valor à
instituição.
Entre as principais obras em execução ou em projeto, no campus Itajubá, estão: Anfiteatro e
Reforma do Lago; Prédio da Reitoria; prédio do IRN; Parque Tecnológico e Expansão;
Restaurante Universitário; Hangar, que dará suporte ao curso de Engenharia Aeronáutica;
Prédio do Centro de Educação (CEDUC), o NOMATI e o CEMPROCAM, salas de aula e de
professores.
Para a construção do campus de Itabira e a montagem dos laboratórios foi firmando convênio
de Cooperação Técnica e Financeira entre a UNIFEI, a mineradora Vale e a Prefeitura
Municipal de Itabira, cabendo à Prefeitura o papel de prover a infraestrutura física e à Vale o
fornecimento de equipamentos laboratoriais.
Este convênio estabelece o comprometimento da Vale com o provimento dos equipamentos
destinados aos laboratórios dos cursos, que são utilizados nas atividades de formação, geração
e aplicação de conhecimento.
Por compromisso firmado por meio do convênio, a Prefeitura Municipal de Itabira é
responsável por prover a infraestrutura necessária ao funcionamento da Universidade e doálas (terreno e benfeitorias) à universidade. A área já destinada e alocada ao Complexo
Universitário possui aproximadamente 604.000 m² junto ao Distrito Industrial II da cidade.
O prédio atual do campus de Itabira possui cerca de 4 mil m², distribuídos em quatro
pavimentos. No segundo semestre de 2015, inaugura-se o segundo edifício de cerca de 11 mil
m² que abrigará salas de aula, laboratórios, biblioteca, restaurante, áreas de convivência, entre
outros espaços.
O campus da UNIFEI em Itabira se baseia na mesma filosofia que já caracteriza a
Universidade: instituição de referência tecnológica e acadêmica. Seu projeto reflete a ideia de
sustentabilidade defendida e ensinada pela instituição: valorização dos bens e dos produtos da
terra e das qualidades espaciais do lugar como a topografia, as árvores, a paisagem existente,
as nascentes, os lagos. As propostas e intervenções procuram convidar o frequentador a atuar
e participar da preservação em todos os seus aspectos, além de tornar cada espaço em local de
aprendizagem.
A seguir estão as estimativas para a expansão da estrutura física de ambos os campi.
Tabela 2: Cronograma de expansão do campus Itajubá
Ambientes

2015*

2016*

2017*

2018*

Áreas de Lazer

20.465

20.465

36.959

36.959

Auditório

1.724

1.724

2.128

2.128

Banheiros

3.920

4.617

5.348

5.348

Biblioteca

1.181

1.181

1.181

1.181
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Instalações Administrativas

11.610

17.042

17.135

17.135

Laboratórios

18.852

19.844

21.961

21.961

Salas de Aula

5.481

5.854

6.524

6.524

524

948

948

948

Salas de Docentes

6.882

8.252

8.252

8.252

Cantinas/Copas/Cozinhas

1.248

2.560

2.688

2.688

Áreas de Outros Serviços

9.523

10.960

11.001

11.001

Outros

15.661

18.028

19.144

19.144

Salas de Coordenação

Legenda: * área em m². Fonte: DOB

A Biblioteca hoje ocupa o térreo do Prédio da BIM. Quando a Reitoria e demais
departamentos administrativos mudarem-se para o novo prédio essas áreas serão
disponibilizadas, o que proporcionará a possibilidade de expansão do acervo bibliográfico e
também ampliar o número de salas de estudo em grupo e individual.
Um dos projetos em execução e de grande demanda pela comunidade acadêmica é o
Restaurante Universitário. Sua área é de 1.211 m² e capacidade para 340 assentos.

Tabela 3: Cronograma de expansão do campus Itabira
Ambientes

2015*

2016*

2017*

2018*

0

0

0

52.777

Auditório

136

136

136

4.036

Banheiros

840

840

840

3.620

Biblioteca

365

365

365

11.365

Instalações Administrativas

1.104

1.054

1.054

11.054

Laboratórios

4.943

4.803

4.803

22.403

Salas de Aula

2.700

2.340

2.340

6.100

16

16

16

1.250

1.226

1.226

1.226

4.326

Cantinas/Copas/Cozinhas

705

705

705

2.205

Áreas de Outros Serviços

300

300

300

300

Áreas de Lazer

Salas de Coordenação
Salas de Docentes
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Outros

0

0

0

2.369

Legenda: * área em m². Fonte: DICAI.

Vale ressaltar também que a UNIFEI adquiriu, em 2009, uma área de aproximadamente 4.000
m² no município de Itajubá com o objetivo de promover a interação entre Universidades,
Empresas e Governo em uma área física delimitada e especialmente destinada ao
desenvolvimento de projetos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). Nessa área de expansão
da UNIFEI estão previstas diversas obras de infraestrutura, que dependerão de disponibilidade
orçamentária.
Outros objetivos destacados para a referida área são:





Ampliar a cultura da inovação e do empreendedorismo;
Estimular o desenvolvimento econômico e social da comunidade, a produção
científica e tecnológica e a inovação;
Estimular a competitividade das empresas e instituições associadas;
Facilitar a criação e o crescimento de empresas baseadas na inovação através da
incubação e de processos de spin-off.

4.4.2 Cronograma de expansão do Acervo Bibliográfico
Como parte fundamental para o atendimento das atividades fins, as bibliotecas da UNIFEI
apresentam o seguinte planejando de aquisição para o período de vigência do PDI.
Tabela 4: Acervo geral e planejamento de aquisição BIM

Livros*

2015

2016

2017

2018

44.000

45.000

47.000

49.000

2

3

3

3

605

610

615

620

2

3

3

3

Jornais**
Obras de Referência
Assinaturas Eletrônicas
Legenda: * Exemplares; ** Assinaturas. Fonte: BIM.
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Tabela 5: Acervo geral e planejamento de aquisição Itabira
2015

2016

2017

2018

8.965

11.954

17.931

17.931

Obras se Referência*

30

60

100

100

Assinaturas Eletrônicas

10

25

50

50

Mapas

10

20

40

40

Normas Técnicas**

2

3

4

4

Bases de Dados

10

25

50

50

Livros

Legenda: * Títulos; ** Assinaturas. Fonte: DICAI.
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5
ASPECTOS
FINANCEIROS
ORÇAMENTÁRIOS

E

5.1 Estratégia de gestão econômico-financeira
O cumprimento da missão da UNIFEI requer um planejamento contínuo de ações que
propiciem a otimização de suas atividades fim e, para tanto, compete à gestão institucional:
1. Acompanhar e executar a programação orçamentária e financeira da Universidade,
tendo em vista os compromissos e os recursos repassados pelas diversas fontes,
alinhando a execução de suas ações e sua autonomia em relação às diretrizes
institucionais;
2. O acompanhamento estrito do Plano de Desenvolvimento Institucional, com base nos
planos das Unidades Acadêmicas, no Plano da Gestão e nas informações gerenciais e
acadêmicas, fomentando a execução das metas propostas;
3. Compatibilizar a execução das ações orçamentárias da UNIFEI ao Plano Nacional de
Educação;
4. Supervisionar as atividades da administração geral, da administração financeira e da
infraestrutura da Universidade, segundo indicadores de desempenho estruturados nas
necessidades finalísticas da instituição;
5. Apresentar periodicamente informações e estatísticas, referentes às atividades
realizadas no âmbito da atuação da UNIFEI e compará-las ao desempenho de outras
instituições de ensino superior.
Dessa maneira, a UNIFEI estabelece estratégias para cada eixo estruturante de suas metas
institucionais segundo estratégias gerais, abaixo listadas:
1. Atender às exigências legais e aos indicadores de qualidade dos órgãos de
regulamentação governamentais e aos parâmetros internos de seus planos e avaliações;
2. Manter um ambiente favorável ao desenvolvimento pessoal e profissional, bem como
a satisfação de sua comunidade no convívio com a Universidade;
3. Ampliar sua presença e a articulação com os sistemas formais e informais da
Educação Básica;
4. Manter e ampliar a integração entre a Instituição e a comunidade, por meio de um
relacionamento participativo e produtivo com instituições, empresas e órgãos públicos
e privados, estendendo suas atividades e estabelecendo relações de reciprocidade;
5. Ampliar sua capacidade de investimento, buscar aumento da receita e a diversidade de
fontes de captação de recursos externos que permitam à Instituição atingir seus
objetivos, defendendo seus parâmetros orçamentários junto ao MEC;
6. Criar mecanismos oficiais de incentivo e cobrança de desempenho e mérito dos
servidores e unidades da UNIFEI;
7. Ampliar parcerias com Instituições de Ensino Superior brasileiras e internacionais;
8. Contribuir para que a expansão recente do setor empresarial local com empresas de
notoriedade mundial se concretize e gere desenvolvimento regional e avanços
significativos para a UNIFEI nas diferentes atividades acadêmicas;
9. Participar ativamente de programas federais de expansão e valorização da área de
Engenharia e das outras áreas em que a instituição atua;
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10. Planejar a inserção e participar de programas nacionais e estaduais de apoio à criação
e consolidação de parques e polos tecnológicos;
11. Manter a biblioteca atualizada e equipada, disponibilizando sistemas operacionais
adequados que permitam acesso ao material bibliográfico a alunos e professores,
dentro dos padrões nacionais de qualidade e do equilíbrio entre os cursos que oferece;
12. Disponibilizar estrutura física, laboratorial e de tecnologia da informação compatíveis
com uma universidade de alto nível, bem como estabelecer mecanismos otimizadores
para a gestão laboratorial;
13. Trabalhar, política e gerencialmente, para manter e até ampliar o apoio financeiro
substancial do município de Itabira e da empresa Vale para o campus de Itabira;
14. Aumentar os níveis de exigência em relação ao desempenho de alunos, professores,
funcionários e gestores e de cumprimento de prazos, tarefas e horários;
15. Desenvolver seminários e fóruns de apresentação de projetos e resultados de pesquisa,
de iniciação científica e de extensão, com participação das comunidades interna e
externa;
16. Empreender políticas e ações eficientes e efetivas para a gestão laboratorial e de TI;
17. Investir na modernização e na melhoria de sistemas de informação para as áreas
acadêmicas e administrativas;
18. Empreender esforços para fortalecimento das unidades acadêmicas, a partir de um
modelo de descentralização orçamentária e de responsabilidade gerencial, com foco
nas atividades acadêmicas e
19. Prover a instituição, dando suporte às áreas acadêmicas, fornecendo serviços de
excelência em manutenção de infraestrutura e de tecnologia da informação.
O planejamento da UNIFEI inicia-se pelo Plano Estratégico Institucional – PEI, que
estabelece as linhas gerais de desenvolvimento da instituição, ou seja, nas pretensões da
universidade, enquanto entidade identificada com o desenvolvimento tecnológico e científico
e propagadora de conhecimento.
Esse planejamento se orienta ao melhoramento dos mecanismos de estímulo à qualidade
acadêmica e administrativo-financeira, à melhoria da gestão e da eficiência no gasto público,
à redução dos desperdícios, à adequação da estrutura organizacional e à elevação da eficácia
dos serviços prestados nas áreas meio e fim e se transforma anualmente em orçamento, onde
são definidas as alocações gerais de custeio e de investimento, que atendam tanto as
demandas internas de manutenção das atividades meio e fim, quanto aos planos de
desenvolvimento de longo prazo da instituição.
Fica estabelecido que o planejamento e a prestação de contas da execução orçamentária são
obrigações da gestão institucional da UNIFEI em todos os seus níveis organizacionais.
Alguns dos Comitês Gestores da UNIFEI representam instrumentos de gestão, com
atribuições de decidir gastos tanto de Custeio quanto de Capital, como por exemplo: CGLab,
CGTI e Comitê de Urbanização.
Seguem abaixo, em linhas gerais, os objetivos e metas da estratégia de gestão econômicofinanceira da UNIFEI:
Objetivos:
Ampliar a descentralização administrativo-financeira e responsabilização setorial sob controle
e fiscalização da Reitoria;
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Racionalizar, otimizar e promover a modernização contínua das instalações, dos recursos
materiais e das condições ambientais da Instituição;
Utilizar o planejamento e o controle das atividades administrativas para a priorização e o
equilíbrio entre as demandas e os recursos disponíveis.
Metas:















40% dos recursos orçamentários de capital e custeio não vinculados (Matriz Andifes)
descentralizados para as Unidades Acadêmicas;
100% de implantação do modelo de descentralização orçamentária;
100% de implementação dos módulos prioritários do Sistema Integrado de Gestão;
95% de ocupação didática real da disponibilidade das salas de aula;
80% de ocupação didática real da disponibilidade dos laboratórios;
Incremento de 20% do Indicador de desempenho das Unidades Acadêmicas (DUA);
100% das instalações físicas adequadas para a acessibilidade;
10% de redução nas despesas correntes anuais;
100% de execução da dotação orçamentária de capital e custeio (OCC);
100% de recuperação/manutenção/modernização do conjunto dos espaços físicos de
salas de aula, salas de professores e laboratórios;
100% de adequação das instalações físicas para garantir a segurança dos usuários e do
patrimônio;
100% dos processos institucionais mapeados e padronizados;
70% dos projetos institucionais realizados dentro do escopo/prazo/orçamento
planejado;
100% de informação com qualidade.

5.2 Previsão orçamentária e cronograma de execução
Existem, basicamente, duas fontes de recursos que servem ao funcionamento, manutenção e
ampliação da UNIFEI: Recursos do Tesouro e Recursos próprios. Os Recursos do Tesouro
são, atualmente, compostos pelos repasses do MEC.
Os recursos orçamentários destinados à manutenção, despesas de custeio e de investimento
das IFES são repassados pelo MEC, a partir da “Matriz Andifes”. Essa matriz é um modelo
matemático, elaborado numa parceria entre a Associação Nacional dos Dirigentes das
Instituições Federais de Ensino Superior - Andifes e a Secretaria de Ensino Superior - SESu,
que considera indicadores de caráter acadêmico, cujo indicador básico é o Aluno Equivalente
(Nfte) e os indicadores de avaliações externas à instituição, como a realizada pela CAPES e
derivados do SINAES.
O orçamento da UNIFEI tem seu valor definido e posteriormente aprovado pela Lei
Orçamentária Anual – LOA, respeitando os princípios orçamentários:






Princípio da anualidade/periodicidade
Princípio da unidade/totalidade
Princípio da universalidade
Princípio da exclusividade/pureza
Princípio da especificação/especialização/discriminação
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Princípio da publicidade
Princípio do equilíbrio
Princípio do orçamento bruto
Princípio da não-afetação (não-vinculação) das receitas

Pela própria organização institucional multicampi da UNIFEI, seu orçamento é dividido entre
os campi, separados os valores correspondentes ao custeio operacional (água, energia elétrica,
segurança, limpeza, etc.) de uso geral nos campi. Além disso, os recursos são divididos entre
as unidades acadêmicas, seguindo parâmetros de desempenho acadêmico e orçamentário.
As medidas programadas pela Universidade em caso de contingenciamento seguem a ordem
de prioridade, tanto para Custeio quanto para Capital. Observa-se a priorização das despesas
de manutenção da instituição, em detrimento de outras despesas como, por exemplo, diárias e
passagens. Em caso de contingência, também se dará prioridade às atividades de Ensino,
seguido das atividades de Pesquisa e por último, Extensão.
Vale destacar, também, que para cada eixo estratégico definido pelos objetivos propostos pelo
PEI há um desdobramento de ações que receberão dotação orçamentária específica, cuja
responsabilidade de execução será imputada às Pró-Reitorias e às Unidades Acadêmicas.
Com a consolidação da expansão do número de vagas da UNIFEI, espera-se que o orçamento
destinado às despesas de investimento diminua em detrimento ao orçamento destinado às
despesas de custeio, sobretudo em função do aumento dos custos de manutenção e operação
da instituição. Além disso, dentre as despesas de investimento, passarão a ter mais
importância as despesas relativas à aquisição de equipamentos e mobiliário.
Outro aspecto importante é que, caso a tendência de crescimento das despesas de custeio
ultrapasse a dotação garantida pela matriz Andifes, cabe à UNIFEI pleitear suplementações
orçamentárias junto ao MEC e outros órgãos parceiros.

5.2.1 Programação Orçamentária - Diretrizes Gerais
O orçamento da UNIFEI é distribuído em cinco Programas Orçamentários, são eles: Despesas
de Pessoal; Despesas Operacionais; Obras; Outros Projetos, Aquisições, Serviços, entre
outros; Programa de Recuperação da Infraestrutura e Programa de Descentralização. Tais
programas seguirão as diretrizes abaixo apresentadas:
Despesas de Pessoal
Incluem pagamentos de pessoal ativo e inativo, encargos sociais e auxílios e benefícios que
são classificados como custeio da instituição, estas despesas seguirão a legislação vigente e
serão programadas anualmente conforme as dotações previstas nas respectivas Leis
Orçamentárias.
Despesas Operacionais
Para garantir a isonomia entre os campi, as despesas operacionais são divididas entre Custeio
da Administração Central e Custeio Básico. O Custeio da Administração Central corresponde
às despesas operacionais centralizadas na Administração Central como, por exemplo, os
contratos de telefonia móvel, correios, assinatura de periódicos, entre outros.
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O Custeio Básico será destinado à manutenção de cada campus e corresponde às demais
despesas operacionais: despesas com terceirização (limpeza, vigilância, transporte e serviços
de manutenção e conservação), fornecimento de energia elétrica, serviços de água e esgoto,
serviços de telecomunicações (não inclui telefonia móvel), fornecimento de internet, seguros
em geral, material de consumo (administrativo), combustíveis e lubrificantes, serviços de
reprodução de material gráfico, pedágios e suprimento de fundos e outras despesas
congêneres.
Estas despesas sofrerão impacto do aumento da área construída, no entanto, objetiva-se que a
variação do custo real por aluno matriculado seja negativa em 10%.
Obras
Compreendem os recursos destinados às instalações e modernização dos espaços físicos: salas
de aula, espaços administrativos, salas de professores e laboratórios. Os projetos a serem
viabilizados com recursos oriundos desse Programa Orçamentário serão definidos segundo
encaminhamento do CGInfra aos Conselhos Superiores.
Vale destacar que são previstas, também, obras de infraestrutura da área de expansão da
UNIFEI, para atendimento da pactuação realizada com a Prefeitura Municipal de Itajubá e,
além disso, recursos destinados às obras para adequação das instalações físicas para
acessibilidade do campus de Itajubá.
Outros Projetos, Aquisições, Serviços, etc
São relacionadas abaixo, algumas subações orçamentárias consideradas estratégicas para a
Administração Central e suas respectivas diretrizes:










Assistência ao Estudante
o Conforme Plano Nacional de Assistência ao Estudante de Ensino Superior,
dotação prevista na LOA, destinada ao pagamento de bolsas permanência e
alimentação e atendimento das demandas da Diretoria de Assistência
Estudantil em suas finalidades.
Manutenção e Modernização da Estrutura institucional de TI
o Recurso destinado à manutenção e modernização da estrutura de TI, incluindo
a instalação de softwares e equipamentos conforme priorização definida pelo
CGTI.
Consolidação da expansão da UNIFEI - aquisição de equipamentos e mobiliário
o Recurso destinado à aquisição de equipamentos e mobiliários, sobretudo para
os novos prédios.
Apoio à Implantação do Software Integrado de Gestão
o Recurso destinado à implantação e manutenção do Sistema Integrado de
Gestão.
Fomento aos Projetos de Competição Tecnológica
o Recurso previsto para custeio e investimento dos projetos acadêmicos de
competição tecnológica, a ser disponibilizado conforme previsão em editais
anuais.
Apoio à Capacitação dos Servidores
o Serão priorizadas as capacitações segundo a aderência ao Plano de Capacitação
e ao potencial de multiplicação do treinamento realizado pelos servidores em
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seu setor. Serão estimuladas as capacitações internas, horizontalizando as
habilidades e conhecimentos dos servidores. A capacitação deverá ser objetiva
e focada no atendimento aos problemas da instituição, com resultados claros,
devidamente alinhados aos indicadores de desempenho pessoais e do setor.
 Apoio à Inserção Internacional
o Recurso destinado à internacionalização da instituição com vistas a assegurar
os níveis de qualidade da inserção internacional da UNIFEI.
 Apoio à Racionalização de Recursos
o Recurso destinado às ações previstas pelo Plano de Logística Sustentável e às
ações elaboradas pelas comissões de gestão das despesas operacionais com
foco na racionalização das despesas operacionais da UNIFEI.
 Fomento à produção Científica - “Pesquisa Universitária”
o Recurso previsto para apoio à produção científica, de forma a propiciar, a
inserção dos estudantes de graduação na pós-graduação e no meio científico e
os docentes doutores recém-formados como professores nos programas de pósgraduação.
 Fomento à tutoria
o Recurso destinado à formação de grupos tutoriais de apoio às disciplinas com
alta taxa de reprovação, mediante utilização de tecnologia de ensino a
distância.
 Fomento às ações esportivas
o Recurso previsto para as ações de esporte - aquisição de material de consumo e
equipamentos e contratação de serviços para a realização de eventos
esportivos. Será priorizado o atendimento à comunidade interna, com ênfase
nas ações voltadas aos discentes. As atividades referentes à melhoria da
qualidade de vida terão prioridade sobre as atividades competitivas,
ressaltando-se que estas não devem implicar em prejuízo da saúde de seus
praticantes.
Além das subações listadas, serão também aplicados recursos para o fomento à pósgraduação, para a ocupação plena das vagas da graduação, para o fomento ao
registro/manutenção de patentes, para programas governamentais, entre outros.
Programa de Recuperação da Infraestrutura
Recuperação e modernização do conjunto dos espaços físicos de salas de aula, salas de
professores, laboratórios, bibliotecas e outros locais de atendimento aos discentes, docentes e
servidores técnico-administrativos, além de espaços comuns. Os projetos a serem viabilizados
com recursos oriundos desse Programa Orçamentário serão hierarquizados conforme decisão
do CGInfra.
Programa de Descentralização
As dotações vinculadas a esse programa serão destinadas ao funcionamento das unidades
acadêmicas, seus centros de pesquisa e das unidades administrativas, ao apoio à manutenção
de laboratórios, ao fomento às ações de extensão, ao desenvolvimento e apoio as pesquisas e à
modernização da estrutura de TI, entre outros. Destacam-se as seguintes diretrizes:
 Funcionamento das Unidades Acadêmicas
o Apoio às atividades desenvolvidas pelas Unidades Acadêmicas, inclusive
manutenção de laboratórios, manutenção da estrutura física e funcional,
despesas com monitoria e outras despesas operacionais. O referido recurso será
distribuído matricialmente levando em consideração o número de alunos e a
65







carga horária vinculada às disciplinas oferecidas pelas unidades e indicadores
de desempenho e qualidade monitorados periodicamente.
Apoio à Manutenção de Laboratórios
o Recurso previsto para manutenção de laboratórios conforme definição do
CGLab, apreciada pelo CEPEAD. Este recurso será realizado mediante edital e
serão priorizadas as demandas referentes a ensino de graduação, sobretudo
aquelas vinculadas a cursos que tiveram baixa avaliação.
Manutenção e modernização da estrutura de TI das Unidades
o Recurso previsto para as aquisições básicas de TI dos órgãos administrativos e
acadêmicos conforme hierarquização definida pelo CGTI, e mediante edital
pertinente, segundo critérios de mérito das solicitações apresentadas.
Fomento às ações de Extensão das Unidades Acadêmicas
o Recurso previsto para a realização de atividades de extensão, conforme editais
periodicamente lançados pela PROEX, segundo critérios de avaliação das
ações de extensão.
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6 AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
DO
DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL
A avaliação é um dos componentes mais importantes da gestão. No caso das Instituições de
Ensino Superior ela assume várias vertentes e deve ser vista e utilizada como uma ferramenta
poderosa de melhoria dos resultados e da performance individual e coletiva dos agentes que
compõem a UNIFEI.
O processo de Avaliação Institucional será coordenado pela Secretaria de Planejamento e
Qualidade, atendendo ao que preconiza o Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior - SINAES, com a supervisão e definição de políticas por meio da Comissão Própria
de Avaliação - CPA, com uso intensivo de tecnologia da informação na aferição dos
indicadores de acompanhamento das metas institucionais.
Além do processo de avaliação institucional, há a avaliação de desempenho funcional que
atingirá docentes, gestores e funcionários e a avaliação de cada atividade acadêmica realizada
pelos estudantes.
A avaliação do rendimento estudantil é fundamental no processo de formação, uma vez que
permite diagnosticar as dificuldades, reafirmar ou redirecionar as práticas e aferir os
resultados alcançados considerando as competências e habilidades a serem alcançadas.
Portanto, a avaliação é o acompanhamento constante, a observação, o diálogo, o exercício, a
aplicação coerente de instrumentos de verificação do desempenho acadêmico.
A CPA da UNIFEI foi nomeada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e
Administração (CEPEAd) em 2004, conforme Portaria nº 274, de 30 de junho de 2004, com
base no art. 7º da Portaria 2.051/2004, que regulamenta os procedimentos de avaliação do
SINAES, instituída pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004. A homologação se deu no
Conselho Universitário (CONSUNI) em 19 de julho de 2004 por meio de sua 25ª Resolução.
O Regimento da CPA foi aprovado na 16ª Reunião do Conselho Universitário, realizada em
11 de julho de 2005. Esse regimento passou por uma alteração, em seu artigo terceiro, no ano
de 2013 (Resolução nº 15 CONSUNI), com a intenção de contemplar o crescimento
institucional, devido principalmente ao Programa de Reestruturação e Expansão das
Universidades Federais - REUNI.
Logo após a instalação do SINAES, a Universidade Federal de Itajubá deu início ao seu
segundo processo de expansão decorrente da implantação do REUNI, em que foram criados
quatorze novos programas de graduação e dez programas de pós-graduação no campus sede
de Itajubá e um novo campus, no município de Itabira, com nove programas de graduação.
É preciso ressaltar que, além do REUNI, há uma série de outras políticas públicas às quais a
UNIFEI vem se ajustando, seja porque estas não haviam sido implementadas ainda, seja
porque surgiram concomitantemente ao programa de expansão supracitado. Dentre estas,
citam-se o programa Ciências sem Fronteiras e a participação ativa na política de expansão da
educação não presencial por meio da Universidade Aberta do Brasil (UAB), duas ações em
que a UNIFEI tem mostrado desempenho acima do esperado.
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A sistematização das mudanças ocorridas na infraestrutura da universidade, ao longo da
implantação do REUNI, é um processo ainda em andamento. Com o aumento considerável de
cursos/vagas e, consequentemente, do número de servidores técnico-administrativos e de
docentes, a UNIFEI tem investido na construção completa de um campus em Itabira e na
construção de novos prédios de salas de aula, laboratórios e salas de professores bem como na
melhoria das instalações já existentes no campus de Itajubá.
Com relação às principais reivindicações do corpo discente e às questões a ele relativas,
apontadas nos primeiros relatórios de autoavaliação institucional da UNIFEI, destacam-se as
ações de:
a) Melhoria no acesso aos dados e registros acadêmicos, por meio de implantação de
ferramentas no sistema acadêmico;
b) Maior investimento nos programas de intercâmbio, com a criação da Diretoria de Relações
Internacionais;
c) Melhoria nas instalações das bibliotecas e aumento do acervo bibliográfico;
d) Criação da Diretoria de Assistência Estudantil (DAE);
e) Retorno das ofertas de cursos de verão.
No tocante às políticas de pessoal, há que se registrar o empenho da Diretoria de Pessoal
(DPE) em criar mapeamentos de seus serviços e processos e em desenvolver ações de
capacitação de servidores públicos em processo de qualificação e requalificação.
Destaca-se, em acréscimo, a ampliação da conscientização da importância do processo
avaliativo, cujas ações têm crescido de modo significativo e cujo trabalho tem conseguido
envolver os vários segmentos da instituição. Há que se observar que o setor responsável pelo
acompanhamento do desenvolvimento institucional tem realizado periódicas análises das
avaliações e, a partir dessas análises, adotado estratégias pontuais para fortalecer o trabalho do
planejamento e da avaliação institucional.
Além disso, os critérios utilizados no processo de avaliação institucional deverão ser
sistematicamente revisados no sentido de ir além dos critérios previstos pelo SINAES, com o
objetivo de captar as peculiaridades da instituição.

6.1 Projeto de Avaliação e Acompanhamento das
atividades acadêmicas de Ensino, Pesquisa e Extensão,
Planejamento e Gestão
6.1.1 Autoavaliação institucional
A CPA estabeleceu a execução de ciclos avaliativos com duração de dois anos. Esta
determinação surgiu em decorrência da própria prática de avaliação. Em 2014, a CPA deu
início ao sexto ciclo.
O instrumento de coleta de dados é composto por diversos questionários, sendo alguns
aplicados a todos os segmentos da comunidade universitária e outros segmentos específicos.
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A metodologia de análise dos dados obtidos considera a Escala Likert, uma vez que essa se
adequa à metodologia utilizada pelo MEC e já foi empregada nos dois últimos Relatórios de
Avaliação Institucional da UNIFEI. As análises das respostas são feitas com base na
concordância da resposta com a assertiva apresentada.
Os questionários são aplicados eletronicamente, considerando-se, para o universo de
aplicação, os bancos de dados de discentes, docentes e servidores técnico-administrativos da
UNIFEI gerenciados pela Diretoria de Suporte à Informática (DSI). Para responder, o usuário
deve acessar a página eletrônica da CPA (http://www.cpa.unifei.edu.br) e seguir as instruções
fornecidas. As respostas de cada pessoa ficam armazenadas em banco de dados cujo acesso é
restrito. O sítio eletrônico da CPA, assim como os outros da UNIFEI, está inserido dentro de
um sistema dinâmico de gerenciamento de informações e conteúdo desenvolvido, à época da
implantação da CPA, por discentes de graduação da própria Instituição. Esse sistema provê
uma série de facilidades para os administradores do sítio, assim como para a própria CPA:
rápidas atualizações (muitas vezes sem a necessidade de um programador presente), geração
de relatórios atualizados, logs com ações dos usuários (segurança), uploads de arquivos, entre
outros.
De posse dos dados, os membros da CPA desenvolvem as análises necessárias. Os resultados
da análise, que compõem o Relatório da CPA, são apresentados ao Conselho de Ensino,
Pesquisa, Extensão e Administração (CEPEAd). Os professores têm acesso à sua avaliação de
desempenho por meio de login e senha diretamente no sítio eletrônico da CPA.

6.1.2 Avaliação da extensão
Em relação à avaliação das ações de extensão da UNIFEI, todo o processo de
acompanhamento e avaliação terá como referência o cumprimento dos objetivos e das metas
estabelecidas neste Plano de Desenvolvimento Institucional. Como Indicadores Sistemáticos
de Avaliação, ficam estabelecidos seguintes pontos:
a) Divulgação e abrangência dos projetos: impacto de mecanismos de comunicação,
público-alvo participante, áreas atendidas e representações participantes;
b) Andamento do projeto: viabilidade das ações, compras e itens administrativos, prazos
de execução dos encaminhamentos metodológicos previstos nos cronogramas de
trabalho de cada ação;
c) Formação de público: número de pessoas atendidas e principais resultados
quantitativos e qualitativos relacionados;
d) Impacto das ações: qualidade e abrangência das ações de extensão, participação da
comunidade externa, participação da comunidade acadêmica, repercussões na
formação do aluno e desenvolvimento social;
e) Ampliação do acesso: participação de grupos e pessoas com deficiência, pessoas em
estado de vulnerabilidade social e grupos minoritários nas ações de extensão;
f) Produção de material acadêmico/científico: relação entre atividades extensionistas e
geração de artigos, comunicações orais e pôsteres em eventos científicos e produções
do gênero;
g) Fomento de políticas públicas: criação de ferramentas para a implementação de
políticas públicas, institucionalização de ações, implementação de planos e diretrizes
governamentais;
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h) Relação Ensino, Pesquisa e Extensão: diálogo das ações extensionistas com Projetos
Pedagógicos e disciplinas dos cursos de graduação e pós-graduação, ligação com
grupos de estudos e pesquisas produzidas na universidade.
É importante frisar que esses indicadores levarão a uma avaliação que será principalmente
qualitativa e numérico-quantitativas, respeitando as diretrizes atribuídas por sistemas de
avaliação externa do Ministério da Educação. As ferramentas de avaliação serão definidas de
forma oportuna, de acordo com a especificidade de cada ação extensionista.

6.2 Formas de participação da comunidade acadêmica,
técnica e administrativa, incluindo a atuação da Comissão
Própria de Avaliação
A UNIFEI trabalhará ativamente em prol de que seus membros percebam a importância da
autoavaliação institucional. A falta de cultura avaliativa reflete-se no baixo contingente de
respondentes e em virtude disso, no plano de ações da CPA, esta vem despendendo grande
parte de seu tempo em reuniões com Pró-reitorias e Unidades Acadêmicas para um processo
de sensibilização dos vários segmentos. As ações principais desse processo são:
a) Preparar materiais para sensibilização dos vários segmentos da comunidade acadêmica;
b) Realizar reuniões com órgãos da UNIFEI;
c) Criar e manter página da CPA/UNIFEI em redes sociais.
A existência de uma filosofia avaliativa que funcione como ponto de partida para o
desenvolvimento e a ampliação dessa proposta faz diferença quanto à receptividade das ações.
Quando a cultura avaliativa formativa, reflexiva, emancipatória já faz parte da rotina da IES, a
sensibilização, de certo modo, é automática. Os sujeitos envolvidos se veem participantes já
de modo organizado. Quando não há essa cultura avaliativa, é preciso criar estratégias de
sensibilização que amenizem a resistência e o descrédito que se observam em todas as etapas
do processo de autoavaliação.
A resistência inicial aos trabalhos de autoavaliação institucional, que incluíam, por exemplo, a
manutenção de instrumentos autoavaliativos paralelos, mas desconectados da CPA,
demonstravam o desenvolvimento incipiente da cultura avaliativa de forma centralizada e
institucional. Aos poucos, porém, e, principalmente, por a UNIFEI estar vivenciando uma
série de processos de reconhecimento de curso, essa resistência tem se afrouxado.
Os resultados são divulgados priorizando-se o acesso dos docentes à avaliação de seu
desempenho. O próximo passo da CPA é ampliar o acesso dos servidores técnicoadministrativos aos resultados. Por enquanto, esse segmento pode ver os resultados por meio
do que se divulga no sítio eletrônico da CPA, em redes sociais e pelo retorno dos diretores de
unidades acadêmicas em suas assembleias. A CPA reconhece que esses mecanismos acabam
por não atingir o segmento em sua totalidade.

6.3 Formas de utilização dos resultados das avaliações
O relatório com os resultados do processo de autoavaliação institucional é produzido pela
CPA, considerando os ciclos avaliativos, que são bienais. Há, assim, a cada ano,
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sequencialmente, a produção e a postagem em ambiente virtual do MEC de um relatório
parcial e de um relatório final.
Durante um ciclo avaliativo, aplica-se o instrumento para todos os segmentos por uma única
vez e aplicam-se os questionários relativos ao desempenho docente (a ser respondido pelo
corpo discente) e avaliação de turmas (a ser respondido pelo corpo docente) ao fim de cada
período letivo, ou seja, ao fim de cada semestre, num total de quatro semestres por ciclo.
A UNIFEI realizou em 2014 o seu 6º ciclo avaliativo, conforme quadro abaixo:
Ciclo
Avaliativo

Processo de Autoavaliação
Institucional

Ano de Postagem de relatório Relatório Parcial

Relatório
Final

1º

2004-2005

2007

2º

2006-2007

2009

3º

2008-2009(1)

2010

4º

2010-2011(2)

2011

2012

5º

2012-2013

2013

2014

6º

2014-2015

2015

2016

Legenda: (1) Apenas Dimensão 2. (2) Apenas Dimensões 1 e 3.

Na elaboração do Relatório são levados em conta os achados pertinentes à gestão e ao
planejamento bem como as informações que o INEP/MEC espera receber, conforme diretrizes
e legislação vigente. Os relatórios são postados no ambiente virtual do MEC conforme o que
preconiza essa legislação e apresentados para o Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e
Administração (CEPEAd). Os dados relativos às unidades acadêmicas são encaminhados aos
respectivos diretores e os docentes têm acesso individual à sua avaliação.
Vale destacar a possibilidade de utilização dos resultados como indutores do orçamento anual
da instituição, no estabelecimento das prioridades de custeio e investimento. Nesse sentido, as
ações destacadas pela CPA, em seu relatório anual, poderão ser elencadas e, a partir de uma
lógica participativa de decisão, executadas no ano corrente. Dessa forma, pretende-se destacar
uma parcela do orçamento com essa finalidade, que terá maior importância quanto maior for a
participação da comunidade no processo de avaliação institucional.
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Anexo I - Fundações de Apoio
Na execução de seus projetos de ensino, pesquisa, extensão, inovação e desenvolvimento
institucional, a UNIFEI conta com o apoio das fundações credenciadas pelo MEC e MCTI
para este fim, ao amparo da Lei nº 8.958/94, regulamentada pelo Decreto nº 7.423/2010.
Além disso, as fundações de apoio à UNIFEI submetem-se à fiscalização financeira, contábil,
operacional e patrimonial por parte da Auditoria Geral, no que tange a contratos, convênios e
ajustes firmados com a Instituição.
Os instrumentos jurídicos entre a UNIFEI e suas fundações de apoio ocorrem mediante
contratos ou convênios, o que faculta a essas instituições prestarem apoio aos referidos
projetos entendidos estes como programas, ações, projetos e atividades, inclusive aqueles de
natureza infraestrutural, material e laboratorial, que levem à melhoria mensurável da atuação
da Universidade no cumprimento eficiente e eficaz de sua missão. Na execução dos contratos
celebrados com base na Lei nº 8.958/94, as fundações deverão observar, ainda, o disposto nas
Resoluções do Conselho de Administração - CEPEAd, especialmente as que regulamentam a
prestação de serviços no âmbito da UNIFEI, bem como aquelas, pertinentes à matéria,
aprovadas pelas Assembleias das Unidades Acadêmicas. São as seguintes as fundações de
apoio à UNIFEI, credenciadas de acordo com a legislação vigente: Fundação de Pesquisa e
Assessoramento à Industria - FUPAI, Fundação de Apoio à Pesquisa, Ensino e Extensão de
Itajubá - FAPEPE e Fundação Theodomiro Santiago - FTS.
FUPAI
Entidade de direito privado sem fins lucrativos, criada em 1974, por um grupo de professores
da Universidade Federal de Itajubá, para ser instrumento de apoio às atividades acadêmicas e
de pesquisa da Universidade e, desde então, vem contribuindo para o seu desenvolvimento
nas diversas áreas do conhecimento. É uma parceira constante na disseminação do saber e na
construção e fortalecimento da imagem institucional da UNIFEI. A competência de gestão
adquirida com a prestação de serviços à UNIFEI se notabiliza na execução de cursos e
treinamentos a profissionais do mercado e bolsistas.
FAPEPE
Entidade de direito privado criada em 1996, busca o estreito relacionamento com a UNIFEI
dedicando-se ao apoio, promoção e fomento das atividades de ensino, pesquisa, extensão e o
desenvolvimento institucional, científico e tecnológico da UNIFEI concomitante com a região
e o país. A FAPEPE gerência e executa convênios e projetos com entidades públicas e
privadas destacando as áreas de projetos institucionais e projetos de pesquisa e
desenvolvimento.
FTS
Entidade de direito privado, criada em 1960, por iniciativa dos diplomados do Instituto
Eletrotécnico de Itajubá – IEI, sucessor do Instituto Eletrotécnico e Mecânico de Itajubá –
IEMI que passou a denominar-se Escola Federal de Engenharia de Itajubá – EFEI nome
anterior da UNIFEI. Entre os seus objetivos podemos destacar:


Proteger a memória de Theodomiro Carneiro Santiago, fundador do Instituto
Eletrotécnico e Mecânico de Itajubá - IEMI, assim como a de outras pessoas que
72



tenham prestado serviços considerados relevantes aos Institutos, à Escola ou à
Universidade; estreitar as relações entre os diplomados pela UNIFEI e a própria
Universidade. Para isto a FTS manterá a Associação dos Diplomados da Universidade
(AD-UNIFEI), vinculada à própria FTS mas governada por estatuto próprio. A
existência da Associação não excluirá outras atividades da FTS com o mesmo
objetivo, em harmonia com as atividades da Associação;
Apoiar as atividades sociais, culturais e esportivas da UNIFEI criando um ambiente
propício ao desenvolvimento integral dos alunos, técnico-administrativos e docentes,
além de promover a interação com os ex-alunos e ex-professores como forma de
integração e cultivo de sua missão.

Vale destacar que as Fundações de Apoio são fundamentais para a UNIFEI no sentido de
construir regimes alternativos de governança a partir da alteração do modelo de financiamento
da instituição, sobretudo com o objetivo de viabilizar o empreendedorismo inovador a partir
da organização de arranjos que permitam o desenvolvimento de uma cultura acadêmica mais
aberta ao experimentalismo e à inovação produtiva. Ressalte-se também que as fundações, na
função de apoio à universidade, seguirão estrita observância às demandas da instituição
apoiada.
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Anexo II - Projeto Pedagógico Institucional
- PPI
1 Inserção Regional

Atualmente, com 2 campi, um situado em Itajubá e outro em Itabira, o poder de
atuação da Universidade tem-se ampliado e influenciado o desenvolvimento da sociedade a
partir, principalmente, de pesquisas acerca de tecnologias que podem ser aplicadas às diversas
áreas do conhecimento.
O campus sede da Unifei está localizado na Microrregião de Itajubá, que integra a
Mesorregião do Sul e Sudoeste de Minas. A população dessa microrregião foi estimada, em
julho de 2014, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2014), em 197.455
habitantes, dividida entre treze municípios: Brasópolis, Consolação, Cristina, Delfim Moreira,
Dom Viçoso, Itajubá, Maria da Fé, Marmelópolis, Paraisópolis, Piranguçu, Piranguinho,
Virgínia e Wenceslau Braz.
A Unifei vem ocupando um papel importante para o crescimento e desenvolvimento
de Itajubá e circunvizinhança. Ao longo dos anos, a formação de profissionais em diferentes
áreas do conhecimento, diversidade esta ampliada principalmente nas últimas duas décadas,
imprimiu um ritmo cada vez mais dinâmico à região.
A cidade de Itajubá possui empresas nas áreas metalúrgica, alimentícia, entre outras,
sendo um dos principais polos industriais do sul de Minas. O comércio e os serviços
constituem sua principal atividade. Desde a fundação do Instituto Eletrotécnico de Itajubá em
1913, a cidade passou também a ser um polo educacional que recebe estudantes de todo país.
Em 2014, os cursos de graduação do campus de Itajubá contavam com 48% dos discentes
oriundos de Minas Gerais, 43% do estado de São Paulo e 9% das demais unidades da
federação e do exterior2.
Por sua vez, no campus de Itabira, localizado na região do Médio Piracicaba e com
proximidade ímpar e significativa à capital mineira (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA
MICRORREGIÃO DO MÉDIO RIO PIRACICABA, 2010), as estratégias inseridas e as
propostas – ou ainda em discussão – vislumbram o atendimento à demanda (regional e

2

Dados fornecidos pela Coordenação de Processos Seletivos em outubro de 2014.

74

nacional) para a formação de profissionais em diversas áreas, com o intuito de contribuir com
o desenvolvimento do Brasil e da região em que se encontra estabelecida a Universidade.
Além disso, o fator histórico regional de extrativismo mineral e a alta taxa de industrialização
e urbanização, devido à proximidade com uma densa rede urbana (mesorregião metropolitana
de Belo Horizonte), permitem ao campus de Itabira almejar propostas inovadoras e
tecnológicas com foco nos desenvolvimentos social e econômico por meio da tríade ensino,
pesquisa e extensão. Nesse campus, 68% dos estudantes são de Minas Gerais, 21% do estado
de São Paulo e 11% de outras unidades da federação e do exterior3.
De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2014), a
população da microrregião de Itabira, em julho de 2014, foi estimada em 401.257 habitantes,
distribuída em dezoito municípios: Alvinópolis, Barão de Cocais, Bela Vista de Minas, Bom
Jesus do Amparo, Catas Altas, Dionísio, Ferros, Itabira, João Monlevade, Nova Era, Nova
União, Rio Piracicaba, Santa Bárbara, Santa Maria de Itabira, São Domingos do Prata, São
Gonçalo do Rio Abaixo, São José do Goiabal e Taquaraçu de Minas.
Além dos dois campi, a Unifei atua em diversos outros municípios por meio dos
cursos de graduação e de pós-graduação oferecidos na modalidade a distância. A oferta desses
cursos acontece nos polos de apoio presencial, que são mantidos pelas prefeituras dos
respectivos municípios. Em 2014, a Unifei atuava em 14 municípios dos estados de Minas
Gerais (Alterosa, Boa Esperança, Bicas, Cambuí, Itabira, Itamonte e Tiradentes), Rio de
Janeiro (Resende) e São Paulo (Araras, Guarulhos, São João da Boa Vista, São José dos
Campos, Santos e Serrana).
Assim, como instituição educativa, insere-se de forma atuante, nos contextos regional
e nacional, pela mobilização cotidiana de seus integrantes, em atividades constantes de
ensino, pesquisa e extensão, extrapolando os limites de seus espaços institucionais.

2 Princípios Filosóficos e Teórico-metodológicos

A Unifei tem como princípios organizar, sistematizar e compartilhar conhecimentos
filosóficos, científicos e culturais para a formação de cidadãos éticos e competentes com
vistas ao desenvolvimento local, regional e nacional. Desenvolve suas atividades com o
objetivo de garantir uma formação superior voltada para um ensino de qualidade, de acordo
3

Dados fornecidos pela Coordenação de Processos Seletivos em outubro de 2014.
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com as exigências do Ministério da Educação (MEC), da sociedade e do mundo do trabalho.
A Universidade toma como base uma visão humanista, a internalização de valores de
responsabilidade social, justiça e ética profissional. Nesse intuito, deseja formar um
profissional-cidadão capaz de pensar com autonomia e refletir de forma crítica, que seja
solidário e atuante na construção de uma sociedade justa e democrática. Integram-se, assim,
os conhecimentos, as competências, as habilidades e talentos na formação do futuro
profissional. A consagrada articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão é fundamental
para a sustentação da Unifei.
Em todas as suas modalidades – Ensino, Pesquisa e Extensão –, a premissa
fundamental é a de que o conhecimento tem que ser socializado, exercendo, assim, seu
compromisso social de agente transformador da realidade.
A Unifei adota ainda como princípios estruturantes de suas atividades:
a) metodologia de ensino centrada no aluno como um dos agentes ativos na construção
do conhecimento;
b) Projetos Pedagógicos de Curso e projetos de disciplinas e/ou atividades como
maneiras de desenvolver a articulação teoria e prática;
c) pesquisa como princípio educativo para desenvolvimento de competências,
habilidades e atitudes tais como autonomia intelectual, exercício crítico, capacidade
de análise da realidade e autoaprendizado;
d) práticas acadêmico-pedagógicas inter e multidisciplinares que incluam o uso de
novas tecnologias para a educação;
e) currículos flexíveis (por área ou por problemas) por meio de alternativas criativas e
inovadoras, articulando pesquisa e extensão, universidade e sociedade;
f) ensino-aprendizagem como processo de construção que ocorre em variados espaços
acadêmicos (aulas, seminários, eventos, pesquisas, projetos, visitas técnicas,
prestação de serviços, dentre outros);
g) trabalho cooperativo inter e multidisciplinar que engendra competências como
comunicação, expressão, flexibilidade e crítica;
h) competências, habilidades e atitudes como aspectos a serem desenvolvidos/focados
por meio do trabalho com o conhecimento, as experiências e os valores que
permeiam qualquer atividade acadêmica;
i) ensino supõe disposição para aprender, no qual a formação contínua docente deve-se
firmar;
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j) conhecimento (re)construído por práticas didáticas planejadas, registradas, refletidas
e ressignificadas por meio do compartilhamento de experiências pedagógicas;
k) docentes valorizados e assumindo a função de gestores de tempos, espaços,
atividades e imprevisibilidades;
l) currículos garantidores do entrelaçamento entre saber científico (pesquisa e
inovação), problematização do real (intervenção) e vínculos comunitários
(responsabilidade social);
m) promoção de práticas e processos participativos de produção e geração, difusão e
aplicação de conhecimento, criando as comunidades de aprendizagem.

3 Organização Didático-pedagógica da Instituição

A organização didático-pedagógica da Unifei compõe-se nas Pró-Reitorias de
Graduação (PRG), de Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG) e de Extensão (PROEX), órgãos
suplementares, de caráter executivo, e também nas Câmaras, de caráter consultivo e
deliberativo. As Câmaras dos Programas de Graduação e Pós-graduação são constituídas
pelos Coordenadores de Cursos ou de Programas, representantes discentes e servidores
técnico-administrativos.
Os programas de formação

em

graduação e pós-graduação

vinculam-se,

administrativamente, às Unidades Acadêmicas, constituídas por um conjunto de programas de
formação em áreas afins de conhecimento, respeitadas as diretrizes pedagógicas das
respectivas Pró-Reitorias. Cada programa de formação organiza-se em Colegiados de Curso,
constituídos por representantes dos corpos docente e discente. Nos cursos de graduação, além
dos Colegiados, existem os Núcleos Docentes Estruturantes (NDEs), responsáveis pela
concepção, acompanhamento e contínua atualização dos projetos pedagógicos dos cursos.
Destaca-se, ainda, que das decisões das câmaras cabe recurso aos Conselhos Superiores.
Nos campi avançados, deverão existir Diretorias e Coordenações responsáveis pelos
assuntos pertinentes à Pró-Reitoria específica, sendo que cada uma delas deverá vincular-se à
respectiva Pró-Reitoria, localizada no campus sede, a quem compete emitir diretrizes e
coordenar as atividades descentralizadas.

3.1 Graduação
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Os assuntos relativos aos programas de formação em graduação são geridos pela PRG,
órgão executivo central. Dentro deste, existem órgãos suplementares para a execução das
atividades específicas, a saber: Núcleo de Assuntos Educacionais; Coordenação de Processos
Seletivos; Diretoria de Assistência Estudantil; Diretoria de Prospecção Acadêmica e
Profissional; Coordenação de Estágios e Interlocução do Programa de Educação Tutorial.
Além dos órgãos executivos, existem os consultivos e deliberativos, vinculados à PRG, como
a Câmara de Graduação (CG) e o Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação (CLAA)
para os grupos do Programa de Educação Tutorial (PET) da Unifei.
A PRG tem o papel de coordenar, em articulação com as Unidades Acadêmicas 4 e
com os órgãos da Administração Central, a formulação e a implementação de políticas para o
ensino de graduação e as atividades dos órgãos executores dessas políticas. Também é de
competência desta Pró-Reitoria emitir parecer sobre a criação, expansão, modificação ou
extinção de cursos de graduação, convocar e presidir as reuniões da CG e propor a esta
normas e diretrizes para os cursos de graduação e para a avaliação destes cursos.

3.1.1 Núcleo de Assuntos Educacionais

Cada campus deverá ter um Núcleo de Assuntos Educacionais, constituído por uma
equipe composta por Pedagogos e Técnicos em Assuntos Educacionais e gerido por um
Coordenador. Compete a este Núcleo:
a) atuar como setor de interlocução entre Coordenações de Curso de Graduação,
Docentes, Discentes e Técnico-administrativos, com vistas ao aprimoramento
contínuo das atividades pedagógicas da universidade;
b) assessorar as atividades de formação dos servidores docentes e técnicoadministrativos, relativas às metodologias de ensino e de aprendizagem que tenham
o discente como centro da prática pedagógica, para propiciar o desenvolvimento de
sua autonomia intelectual;
c) promover práticas que contribuam para a inserção e permanência, com sucesso, do
discente, e também ações de melhorias da aprendizagem e fortalecimento das boas
práticas de ensino;

4

Entende-se por Unidade Acadêmica um órgão com infraestrutura própria para a oferta de atividades de
ensino, pesquisa e extensão, em áreas comuns ou afins de conhecimento.
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d) assessorar os cursos de graduação nas atividades relacionadas aos processos de
avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES).

3.1.2 Diretoria de Prospecção Acadêmica e Profissional e Coordenação de Estágios

O controle e acompanhamento dos estágios são realizados pela Coordenação de
Estágio do Curso e Coordenação Geral de Estágio de cada campus. Cada curso terá um
docente que coordenará as atividades de estágio. Todos os cursos devem prever e documentar
a maneira pela qual organizam, acompanham e incentivam o cumprimento dos estágios, desde
que estes estejam estabelecidos nas Diretrizes Curriculares.
A Unifei terá como política, a ser desenvolvida pela Diretoria de Prospecção
Acadêmica e Profissional e Coordenação de Estágio, a busca de parcerias com empresas de
setores afins aos cursos da instituição para ofertar espaços de aprendizagem aos discentes e
também oportunidades de continuidade dos serviços aos egressos. Serão consideradas
parceiras empresas, laboratórios e organizações que valorizem o perfil que se pretende
desenvolver na formação do discente desta universidade.

3.1.3 Coordenação de Processos Seletivos

A Coordenação de Processos Seletivos tem a missão de gerenciar, elaborar e
acompanhar a produção de Processos Seletivos de Admissão inicial, Processos Seletivos de
Transferência (Interna, Externa e para Portadores de Diploma de Curso Superior), voltados
para atender ao preenchimento de vagas iniciais e vagas ociosas dos cursos de graduação
presenciais e a distância.

3.1.4 Diretoria de Assistência Estudantil

A Diretoria de Assistência Estudantil (DAE), que conta com a colaboração do Núcleo
de Assuntos Educacionais para o desenvolvimento de suas atividades, é responsável pela
execução do Programa de Assistência Estudantil cuja equipe será composta por profissionais
de Serviço Social, Psicologia e Pedagogia e deverá existir em ambos os campi.
Os atendimentos multidisciplinares da equipe da DAE devem estar à disposição de
todos os alunos, para os quais serão ofertados:
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a) apoio pedagógico;
b) acompanhamento psicossocial;
c) atendimento psicológico.
O Programa de Assistência Estudantil compreende ações que objetivam viabilizar a
igualdade de oportunidades entre todos os estudantes e contribuir para a melhoria do
desempenho acadêmico, a partir de medidas que buscam combater situações de repetência e
evasão. A Assistência Estudantil está alinhada aos princípios do Programa Nacional de
Assistência Estudantil (PNAES), Programa de Estudantes – Convênio de Graduação (PECG) e ao Programa Incluir – Acessibilidade na Educação Superior. O Núcleo de
Acessibilidade e Inclusão da Unifei (NAI), ligado à DAE, é responsável pela organização de
ações institucionais que garantam a integração de pessoas com deficiência à vida acadêmica,
eliminando barreiras comportamentais, pedagógicas, arquitetônicas e de comunicação.

3.1.5 Interlocução do PET

Ao Interlocutor do PET na Unifei compete apoiar administrativamente os grupos e
representá-los institucionalmente junto à Secretaria de Educação Superior (SESu). O
Interlocutor do PET acumulará a função de presidente do CLAA.

3.1.6 Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação

O CLAA da Unifei é órgão consultivo e deliberativo quanto aos assuntos de
acompanhamento e avaliação das atividades dos grupos do PET.

3.1.7 Câmara de Graduação

Além dos órgãos suplementares, existe a CG que é o órgão consultivo, deliberativo e
de recurso em matéria de ensino de graduação. A Câmara é composta pelo Pró-Reitor de
Graduação, pelo Pró-Reitor Adjunto, pelos Coordenadores de Curso, pelo coordenador do
Núcleo de Assuntos Educacionais e por representantes discentes da graduação. Compete à
Câmara de Graduação propor normas e decidir sobre o ensino para a graduação dentre outras
competências estabelecidas no Regimento Geral.
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3.2 Pesquisa e Pós-Graduação

A PRPPG é órgão executivo central nas áreas de pesquisa e formação em pósgraduação. Esta Pró-Reitoria é responsável pelo acompanhamento dos programas de pósgraduação, lato sensu e stricto sensu, coordenando todas as atividades de criação,
funcionamento, acompanhamento e avaliação destes programas; e também é responsável pela
coordenação das atividades de pesquisa da instituição.
Existe, na estrutura da PRPPG, a Diretoria de Pesquisa e Inovação que responde pelas
atividades de pesquisa da Instituição, coordenando os Grupos de Pesquisa e também os
programas governamentais e institucionais relacionados à pesquisa e à inovação.
O órgão deliberativo em matéria de pós-graduação é a Câmara de Pós-Graduação, que
é composta pelo Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação e pelos coordenadores dos
programas de especialização, mestrado e doutorado.

3.3 Extensão

A PROEX é o órgão da Administração Central responsável pela gestão de todas as
atividades de extensão da Unifei. Constituem-se, como de extensão, as atividades
educacionais, científicas, técnicas, sociais, culturais, artísticas e desportivas desenvolvidas
pelos diversos setores da Unifei, de forma indissociável do ensino e da pesquisa, que tenham
por objetivo promover, entre a Instituição e a Sociedade, uma relação de permanente
colaboração e de mútuo aprimoramento.
A PROEX possui, em sua estrutura, diretorias e coordenadorias, responsáveis pelas
atividades executivas em matéria de extensão: Diretoria de Extensão Social, Diretoria do
Parque Científico e Tecnológico de Itajubá, Diretoria de Extensão de Cultura e Esporte,
Coordenadoria de Projetos Educacionais e Coordenadoria de Projetos Acadêmicos de
Competição Tecnológica.

3.4 Diretrizes Didático-pedagógicas

Os programas de formação oferecidos pela Unifei deverão organizar-se conforme as
seguintes diretrizes didático-pedagógicas:
a) flexibilização curricular, com ampliação das interfaces entre as diferentes áreas de
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conhecimento, redução da carga horária obrigatória, respeitados os requisitos
legais, e realização de atividades em diferentes espaços de aprendizagem, inclusive
com incentivo à mobilidade intra e interinstitucional e ao uso inventivo de novas
tecnologias de informação e comunicação;
b) metodologias de ensino centradas no aluno, baseadas na resolução de problemas de
forma crítica, sustentável e socialmente relevante;
c) indissociabilidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão;
d) relação dialógica entre teoria e prática, por meio da prática de atividades
acadêmicas, inter e multidisciplinares, em diferentes espaços sociais, e incentivo às
atividades com comunidades externas, como empresas, escolas de educação básica,
organizações não governamentais e outras instituições sociais;
e) formação continuada docente, com ênfase em capacitação relativa à inovação
pedagógica no ensino superior;
f) prevalência da avaliação formativa e processual, com possibilidades de recuperação
do conteúdo pelo discente ao longo do processo.

Cada Projeto Pedagógico de Curso deverá prever mecanismos de inovações
consideradas significativas, especialmente quanto à flexibilidade dos componentes
curriculares, oportunidades diferenciadas de integralização curricular e a incorporação de
avanços tecnológicos, atendidas as diretrizes explicitadas neste documento.

4 Políticas de Ensino

As Políticas de Ensino da Unifei focam a formação do egresso visando ao perfil
competente, ético, visão sistêmica e inovadora, raciocínio lógico, senso crítico, autonomia
intelectual, competência técnica e sensível às necessidades da região e do país; além de
apresentar capacidade de liderança, de reflexão e intervenção em diferentes contextos. Assim,
tendo em vista que as políticas da Unifei se basearão na necessidade de resolução dos
problemas colocados pela sociedade presente, as práticas de ensino deverão, sempre, buscar a
interlocução sociedade-universidade, fomentando as questões de pesquisa e de extensão com
os problemas reais e emergenciais da sociedade.
Para tanto, buscar-se-á dotar os egressos com as seguintes competências e habilidades:
a) busca permanente da qualificação profissional e atualização de conhecimentos;
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b) capacidade de interpretação, análise, síntese e produção de conhecimento em
linguagem científica internacional;
c) capacidade para diagnosticar, analisar e contextualizar os problemas enfrentados na
atividade profissional;
d) capacidade para o trabalho integrado e contributivo em equipes interdisciplinares;
e) conhecimento de metodologias científicas e técnicas essenciais à produção e
aplicação do conhecimento na sua área de atuação profissional;
f) preocupação com as questões culturais, sociais e ambientais;
g) exercício do papel de liderança, resolvendo conflitos e intermediando relações em
vista à paz, tolerância, bem-estar social e respeito à pluralidade étnico-racial;
h) atuar em diferentes contextos nacionais e internacionais, agindo globalmente, mas
conforme as peculiaridades locais.
Dentro das políticas de ensino, apresentam-se objetivos, desdobrados em metas, para
que a universidade possa garantir a qualidade desejada nos seus cursos, e a formação dos
egressos com perfil profissional de acordo com interesses pessoais, profissionais e com as
demandas sociais da região, do país e do mundo.

4.1 Objetivo 1

Com o objetivo de ser referência nacional na excelência do ensino nos cursos que
oferece, as metas para a Unifei são:
a) atingir nota 5 em todos os cursos de graduação, em até cinco anos;
b) aumentar um ponto na avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (Capes) para os cursos de pós-graduação, em até dois triênios;
c) promover ações que visem minimizar o impacto, sensível aos discentes
ingressantes, da transição da Educação Básica para a Educação Superior;
d) elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos de graduação;
e) estimular mecanismos para ocupar as vagas ociosas em cada período letivo.

4.2 Objetivo 2

A fim de promover a implementação de práticas didáticas inovadoras, as metas
propostas para a Unifei são:
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a) aumentar, gradativamente, a oferta de atividades de extensão e assegurar 5% (cinco
por cento) do total da carga horária exigida para a graduação em programas e
projetos de extensão universitária, orientando sua ação, prioritariamente, para áreas
de grande pertinência social;
b) ampliar a oferta de estágio como parte da formação na educação superior;
c) fomentar estudos e pesquisas que analisem a necessidade de articulação entre
formação, currículo, pesquisa e mundo do trabalho, considerando as necessidades
econômicas, sociais e culturais das regiões onde a Unifei atua;
d) fortalecer as redes físicas de laboratórios multifuncionais nas áreas estratégicas
definidas pelas políticas e estratégias nacionais de ciência, tecnologia e inovação;
e) implementar programas de formação continuada docente com vistas à capacitação
para utilização inventiva das novas tecnologias de comunicação e informação bem
como implementação de práticas de ensino centradas no aluno.
4.3 Objetivo 3

No intuito de ampliar as políticas de inclusão, garantindo a permanência com sucesso
de estudantes de diferentes origens sociais, determinaram-se as seguintes metas:
a) ampliar a oferta de vagas nos cursos de Educação a Distância;
b) aumentar a oferta das vagas em cursos noturnos;
c) ampliar as políticas de inclusão e de assistência estudantil dirigidas a estudantes que
delas necessitam, na forma prevista pela PNAES;
d) implementar programas de tutoria a todos os discentes, em particular aos
beneficiados pela Lei 12.711/2012, com acompanhamento psicopedagógico;
e) fomentar programas e seminários que discutam temáticas relativas à História Afrobrasileira, acessibilidade, respeito à diversidade e outros temas correlatos;
f) apoiar e desenvolver programas de recuperação de aprendizagem com o objetivo de
eliminar as dificuldades, tanto dos alunos ingressantes, apresentadas no processo
seletivo, quanto dos demais alunos com desempenho abaixo do esperado, ou no seu
limite;
g) implantar a Sala de Recursos Multifuncionais para apoio aos alunos com
deficiência.

4.4 Objetivo 4
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Com o objetivo de institucionalizar ações de interação com egressos, configuraram-se
as seguintes metas:
a) implementar o Programa de Apoio e Integração de Egressos;
b) estimular a integração da Unifei com o mercado de trabalho, por meio do
monitoramento permanente da situação dos egressos;
c) promover mudanças e atualizações nos projetos pedagógicos dos cursos de
graduação e pós-graduação em decorrência das avaliações dos egressos.

4.5 Objetivo 5

Com a finalidade de realizar processos de avaliação do discente para diagnosticar as
dificuldades, reafirmar ou redirecionar as práticas pedagógicas e aferir os resultados
alcançados considerando as competências e habilidades a serem alcançados, delinearam-se as
seguintes metas:
a) implementar a avaliação formativa dos discentes, desenvolvida de forma contínua,
durante todo processo de ensino e aprendizagem a fim de garantir a construção e
reconstrução do conhecimento;
b) estimular o uso de diferentes instrumentos avaliativos como desenvolvimento de
projetos, provas, resolução de problemas, estudos de caso, trabalhos em grupo,
visitas técnicas, de forma que, sempre que possível, integrem diversas disciplinas;
c) incentivar a proposta de contrato didático estabelecido com os discentes, com a
avaliação coerente com a proposta;
d) fomentar a prática de devolutiva da avaliação para permitir que os discentes
revejam, complementem e corrijam os rumos de sua aprendizagem;
e) propor a avaliação das diferentes dimensões dos discentes, contemplando não
apenas as habilidades e competências relacionadas aos conhecimentos conceituais e
técnicos, mas também aos procedimentais e atitudinais.

4.6 Objetivo 6

No propósito de incentivar práticas relativas às mobilidades nacional e internacional
com vistas à melhoria da qualidade do ensino, identificaram-se as seguintes metas:
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a) consolidar e ampliar programas e ações de incentivo às mobilidades estudantil e
docente em cursos de graduação e pós-graduação, em âmbitos nacional e
internacional;
b) incentivar a dupla diplomação dos discentes em programas de intercâmbio.

4.7 Objetivo 7

Na determinação de se incentivarem práticas relacionadas à integração do tema
Educação Ambiental às disciplinas dos cursos, de modo transversal, conforme proposto na
legislação vigente (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto nº 4.281 de 25 de junho de
2002), as metas propostas são:
a) promover, anualmente, atividades que envolvam o tema de forma transversal, como
Seminários, Congressos, Fóruns e outros;
b) incentivar iniciativas que proponham a integração do tema às disciplinas dos cursos.

5 Políticas de Pesquisa

A Unifei possui atualmente 19 cursos de pós-graduação stricto sensu, nos quais atuam
41% (quarenta e um por cento) do quadro atual de docentes. As Políticas de Pesquisa da
Unifei, as quais são entendidas como políticas indissociáveis às do ensino e da extensão,
empenhar-se-ão em atividades de pesquisa que signifiquem reais inovações científicas e
tecnológicas (utilizando laboratórios nacionais e de instituições parceiras) para entender e
produzir novos conhecimentos sobre os seus diversos aspectos. Dentro das políticas de
pesquisa, são então traçados os objetivos, desdobrados em metas, para que a universidade
possa garantir o fortalecimento do ambiente institucional para o desenvolvimento da pesquisa
de qualidade e o apoio ao processo de formação e consolidação de novos pesquisadores.

5.1 Objetivo 1

A fim de fortalecer o ambiente institucional para a pesquisa de qualidade, pretende-se:
a) aumentar gradualmente o percentual de pesquisas realizadas com o auxílio de
agências de fomento, como o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq), Capes, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
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Gerais (FAPEMIG), e outras;
b) consolidar o Comitê de Ética em pesquisa, especialmente relacionado a seres
humanos e animais;
c) promover o desenvolvimento de pesquisas que envolvam a cooperação entre os
discentes da graduação e os da pós-graduação;
d) promover o desenvolvimento de pesquisas que envolvam a cooperação entre os
campi;
e) promover mecanismos internos de avaliação das atividades de pesquisa.

5.2 Objetivo 2

Na tentativa de se fortalecer a inserção regional da universidade na área de pesquisa,
elencam-se as seguintes metas:
a) ampliar as parcerias de pesquisa entre a universidade e o setor empresarial, focando
nas atividades que envolvam a proteção de resultados e da propriedade intelectual;
b) ampliar as parcerias de pesquisa entre a universidade e o setor público;
c) promover a interação entre a pesquisa e a extensão, incentivando a transferência de
tecnologia para a sociedade;
d) promover a criação de empresas incubadas oriundas das atividades de pesquisa.

5.3 Objetivo 3

A fim de se fortalecer a internacionalização das atividades de pesquisa, pretende-se:
a) expandir ações e projetos de cooperação internacional, promovendo o intercâmbio
entre os grupos de pesquisa e os centros internacionais de pesquisa;
b) promover a divulgação das pesquisas em revistas indexadas internacionalmente e
em congressos internacionais apoiados por sociedades científicas.

6 Políticas de Extensão

As Políticas de Extensão da Unifei se empenharão nas atividades voltadas para os
projetos institucionais de extensão, agregando a elas a responsabilidade social. A prática
externa de docentes é uma das possibilidades de se garantir a ligação entre a teoria e a prática,
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aprofundando a integração entre uma formação geral e a especialização das habilidades.
Como resultado, o processo pedagógico fica fortemente beneficiado, na medida em que os
discentes atuam em situações próximas da prática profissional. Dentro das políticas de
extensão, são então traçados os objetivos, desdobrados em metas, para que a universidade
possa garantir o fortalecimento do ambiente institucional da extensão para o desenvolvimento
de atividades em relação à sociedade e ao setor empresarial.

6.1 Objetivo 1

Com o objetivo de estimular propostas inovadoras de interação com a sociedade,
indicam-se as seguintes metas:
a) fortalecer e difundir ações que promovam a interação com a sociedade nas
dimensões acadêmica, social, cultural e esportiva;
b) apoiar e promover o estabelecimento de parcerias com organizações públicas e
privadas para o desenvolvimento de projetos sociais que envolvam toda a
comunidade acadêmica da instituição;
c) incentivar e facilitar a participação dos docentes e técnico-administrativos em
comitês de assessoramento e conselhos externos;
d) criar fóruns de discussão em diversas áreas temáticas, visando ampliar as
contribuições da universidade na resolução dos desafios atuais da sociedade.

6.2 Objetivo 2

Com o propósito de fortalecer o ambiente institucional para a extensão com o setor
empresarial, as metas são:
a) ampliar as parcerias de extensão entre a universidade e o setor empresarial, focando
nas atividades que envolvam a proteção de resultados e da propriedade intelectual;
b) ampliar o repasse de recursos para a universidade nas atividades remuneradas de
extensão;
c) promover mecanismos internos de avaliação das atividades de extensão;
d) promover a criação de empresas incubadas oriundas das atividades de pesquisa.

6.3 Objetivo 3
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Tendo em vista que se pretende fortalecer o ambiente institucional para a extensão
com o setor público e não governamental, as metas são:
a) ampliar as parcerias de extensão entre a universidade e o setor público e não
governamental, focando em atividades de relevante impacto social, com vistas à
formulação, avaliação e aprimoramento de políticas públicas;
b) fortalecer os projetos relacionados à formação de professores da educação básica, à
gestão ambiental e ao desenvolvimento de tecnologias sociais.

7 Políticas de Gestão

As questões da gestão democrática, pela abordagem de Zainko e Pinto (2013), são um
desafio de construção coletiva de uma nova prática, a partir da qual administrar uma
Instituição de Ensino Superior (IES) não é apenas organizar algo que existe, que está pronto e
acabado, mas é também produzir novas relações em contextos sociais, políticos, culturais e
pedagógicos. Esse novo entendimento de gestão que se desenvolve em parceria envolve
atividades de interação, integração, participação e articulação, o que pressupõe a ideia do
coletivo, de “fazer junto”. É por isso que, no atual cenário educativo, a gestão democrática é o
novo paradigma da administração educacional.
Esse novo modelo mudou profundamente o sentido da gestão educacional e requer
novas estratégias de formação de gestores, em que os conhecimentos teóricos se relacionem
com os saberes da prática, privilegiando a articulação espiral entre teoria e prática, que
caracteriza o modelo da ação-reflexão-ação. O processo de formação tem que buscar a
articulação entre conhecimentos, afetos e ações, considerando tanto o lado profissional quanto
o pessoal do gestor.
A política de gestão para os próximos anos deverá centrar-se numa atualização do
sistema de planejamento da universidade, com a institucionalização do planejamento
estratégico. Isso será complementado pela atualização da gestão organizacional e da
infraestrutura em apoio às atividades principais de ensino, pesquisa e extensão.
Além disso, a qualidade deve ser parâmetro imprescindível a todas as ações, processos
e resultados institucionais, mas é na gestão da IES que se assegura a eficiência e a
consistência institucionais. Esta qualidade significa o cumprimento dos propósitos
educacionais e, também, a melhor utilização de recursos em geral.
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A estrutura administrativa da Unifei está baseada em Reitoria, Conselhos Superiores –
Conselho Universitário (CONSUNI), Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e
Administração (CEPEAd), Conselho de Curadores (COC), Pró-Reitoria de Administração
(PRAd), PRPPG, PRG e PROEX –, Unidades Acadêmicas – Instituto de Engenharia
Mecânica (IEM), Instituto de Engenharia de Produção e Gestão (IEPG), Instituto de Sistemas
Elétricos e Energia (ISEE), Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologia de Informação
(IESTI), Instituto de Recursos Naturais (IRN), Instituto de Física e Química (IFQ), Instituto
de Matemática e Computação (IMC) e Campus de Itabira –, Órgãos Suplementares –
Diretoria de Suporte a Informática (DSI), Secretaria de Cooperação Institucional (SCI) –,
Comitês e Comissões. A Unifei está finalizando uma fase de grande expansão de sua
infraestrutura física com o aumento do número de cursos de graduação e de pós-graduação,
número de discentes, docentes e técnico-administrativos.
A reorganização institucional e administrativa da Unifei torna-se imprescindível,
compreendendo uma estrutura administrativa à altura de seus objetivos e de sua missão, no
sentido de garantir a gestão eficiente e eficaz dos recursos públicos investidos. Assim,
considerando esse contexto e a necessidade de se adequar a atual estrutura administrativa ao
crescimento, a Unifei criou o Comitê Gestor de Tecnologia de Informação (CGTI) e o Comitê
Gestor de Laboratórios (CGLAB).
O primeiro Comitê foi instituído pela Portaria nº 504, de 04 de março de 2013,
atendendo à Instrução Normativa nº 4, de 12 de novembro de 2010, e a Estratégia Geral de
Tecnologia da Informação (EGTI) do Sistema de Administração de Recursos de Informática e
Informação (SISP) da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do
Planejamento. O Comitê de Tecnologia da Informação (TI) é um instrumento efetivo da
Governança de Tecnologia da Informação e é parte integrante da Governança Corporativa. O
CGTI é presidido pelo Diretor da DSI e seus membros foram definidos visando garantir a
representatividade da área de negócio. Dentre as atribuições do Comitê, é considerada, como
a principal, buscar o alinhamento da Tecnologia da Informação e Comunicação com as
estratégias institucionais. Pela sua formação, é considerado um comitê estratégico e com
caráter deliberativo. O Comitê é responsável por estabelecer as diretrizes que serão
perseguidas pela área de TI da Universidade.
Destaca-se que está sendo implantado o Sistema Integrado de Gestão (SIG), que é um
sistema que integra todos os componentes e processos de uma empresa dentro de uma
estrutura completa, possibilitando à organização trabalhar com todos os objetivos unificados.
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A integração pode ser vista sob a perspectiva funcional (finanças, contabilidade, recursos
humanos, fabricação, marketing, e outras) e sob a perspectiva sistêmica (processamento de
transações, sistemas de informações gerenciais, de apoio à decisão, entre outras).
Por sua vez, o CGLAB tem como uma das principais atribuições propor a política
relativa aos recursos laboratoriais por meio de um plano integrado de ações, considerando o
Planejamento Estratégico Institucional (PEI) e as políticas e orientações do Governo Federal.
O Comitê tem como objetivos: estabelecer e acompanhar as políticas e diretrizes dos
laboratórios da Universidade, visando à otimização dos recursos e à manutenção da saúde,
segurança e do meio ambiente; promover o alinhamento da gestão dos laboratórios da
instituição com o PEI; definir normas e critérios para o uso dos recursos humanos e materiais
para os laboratórios da Unifei que tenham como princípio as especificidades de cada
laboratório, o atendimento legal das fontes de recursos externos, o compartilhamento de
recursos humanos e materiais, objetivando sua racionalização.
Ainda segundo os objetivos, o CGLAB vai assegurar a priorização do uso dos
laboratórios para o atendimento ordenado das necessidades de ensino, pesquisa e extensão,
ouvindo o diretor da Unidade Acadêmica, e auxiliar de maneira consultiva nas definições
orçamentárias da instituição para aquisição de insumos, manutenção e aquisição de
equipamentos e acessórios laboratoriais.
Diante disso, os pilares institucionais que sustentarão a gestão da Unifei são os
seguintes:
a) gestão democrática, descentralizada e com fortalecimento das Unidades
Acadêmicas;
b) gestão profissional com incentivo ao mérito, o qual se refere ao desempenho de
atividades de ensino, pesquisa e extensão, de forma indissociada, condizentes com
as políticas institucionais e de relevância social;
c) estrutura organizacional com poderes, em todas as instâncias, para deliberação e
execução, tendo em vista as definições de competências e os níveis de
subordinação;
d) instâncias, em todos os órgãos gestores executivos, para tomada de decisão,
primando-se pela participação e comprometimento da comunidade acadêmica no
decurso do planejamento, organização e gestão institucional;
e) instância para efetiva participação e cooperação na proposição de políticas e
processos avaliativos;
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f) formação continuada para dirigentes, docentes e técnico-administrativos em gestões
universitária e da inovação;
g) avaliação institucional, com aspectos permanente e abrangente, das atividades
administrativas e acadêmicas, incluindo as avaliações interna e externa dos
processos e resultados da Universidade e de seus integrantes bem como permitindo
a análise das informações e autoconhecimento que auxiliem a tomada de decisões
com vistas a alcançar seus objetivos;
h) articulação contínua entre a avaliação institucional, o planejamento, o marketing e a
gestão institucional;
i) planejamento institucional, a fim de assegurar a racionalização da gestão acadêmica,
a integração desta à gestão administrativo-financeira e a instauração de ações que
visem ao avanço institucional;
j) monitoramento constante, para a tomada de decisões, dos aspectos empresariais,
econômicos, educacionais e socioculturais das comunidades interna e externa de
sua abrangência;
k) comissão específica, especializada em cooperação nacional e internacional, a fim de
organizar e operacionalizar parcerias acadêmicas e de captação de recursos;
l) fluxos administrativos sistematizados e informatizados para agilizar os
procedimentos e racionalizar os recursos;
m) serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) modernos e
eficientes, capazes de captar, gerar, sistematizar, assegurar, controlar e permitir
acesso aos dados administrativos e acadêmicos, informações e normas
institucionais atualizados e gerenciais, demonstrando confiabilidade para a tomada
de decisões e permitindo o melhor planejamento organizacional, a utilização dos
dados para progressão e promoção na carreira, a avaliação continuada dos
resultados e processos e a articulação entre as distintas áreas da Unifei;
n) utilização de comunicações interna e externa objetivas, oportunas e inequívocas, em
vários suportes (jornal, mural, portal, intranet, internet, dentre outros) e com
adequada periodicidade, na disseminação de informações, de forma planejada e
organizada, referentes às atividades acadêmicas da Unifei.

Diante do exposto, destacam-se os seguintes objetivos constantes no PEI da Unifei:
a) objetivo 1: incentivar a representação em fóruns, organismos reguladores e de
92

fomentos regionais, nacionais e internacionais, considerando:
- 100 % de participação nas entidades de interesse da universidade;
b) objetivo 2: propiciar a participação dos servidores em programas de capacitação,
qualificação e treinamento específico de interesse das necessidades institucionais,
considerando:
- 80 % dos servidores técnico-administrativos qualificados,
- 100 % de realização do plano de capacitação anual;
c) objetivo 3: criar e difundir ações que promovam a interação com a sociedade nas
dimensões acadêmica, social, cultural e esportiva, considerando:
- 100 % do corpo discente envolvido em ações de extensão, de acordo com o
disposto no Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2014),
- 10 % dos servidores docentes e técnico-administrativos envolvidos em ações de
extensão;
d) objetivo 4: estabelecer critérios e regulamentos que garantam a participação dos
servidores e de alunos em projetos de interesse e necessidades institucionais, com
financiamento externo e com política adequada de remuneração.

8 Responsabilidade Social da Instituição

A Responsabilidade Social é a forma de gestão com que se conduzem as ações
organizacionais, com transparência e ética, para o desenvolvimento sustentável de uma
sociedade, com possibilidades à inclusão social no país, preservação dos recursos ambientais
e culturais, promoção à redução das desigualdades sociais e respeito à diversidade
(TERMO..., 2013).
Nesse intuito, o papel da Universidade, por meio dos três pilares da educação superior
(pesquisa, ensino e extensão), em âmbito social e integrador, é a formação de um profissional
cidadão mais humanista e participativo no ambiente em que se encontra inserido. Uma forma
para isso já está proposta no atual Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2014) cuja meta
12.7 estabelece que seja assegurado um percentual mínimo dos créditos curriculares da
graduação em ações de grande pertinência social, as quais estarão inseridas em programas e
projetos de extensão universitária.
Para isso, na Unifei, a responsabilidade social é um tema que deve estar
constantemente presente nas atividades e ações dos discentes, docentes e servidores técnico93

administrativos, visando à inclusão social e aos desenvolvimentos econômico e social da
região. Assim, a Universidade propiciará um ambiente para se propagarem habilidades
necessárias à prática da cidadania, considerando que o bem-estar da humanidade é
responsabilidade de todos e um conteúdo importante a ser explorado no ensino superior.
Nesse sentido, cabe à Unifei zelar pelo patrimônio histórico, cultural e ambiental sob sua
responsabilidade.
Diante disso, deve ser de preocupação constante na Unifei, articulada à comunidade
por meio da integração com a sociedade (BRASIL, 1996), o desenvolvimento de ações que
remetam à prática da cidadania, a partir de um cidadão sempre alerta e informado, criativo e
com capacidade de avaliar as condições econômicas e sociais da região e do país, reconstruir
a prática e participar, decisiva e ativamente, da sociedade, da economia e da política. Como
consequência, a gestão pautada na responsabilidade social torna-se efetiva ao passo que
orienta e estimula práticas socialmente responsáveis.
Enfim, a Unifei, na perspectiva de uma instituição de ensino superior, deve
estabelecer, por meio de seus projetos acadêmicos e administrativos, a necessidade de
qualificação constante dos envolvidos, contribuindo para a formação de uma sociedade mais
responsável e sustentável, composta por cidadãos que se comprometam, principalmente, com
o desenvolvimento regional.
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