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PROGRAMA DE GESTÃO 

Chapa 

Unidade na diversidade: Protagonismo, Inovação e Sustentabilidade 

Professor Samuel Vieira (Diretor) e Professora Sônia Rocha (Vice-Diretora) 

(A versão completa do nosso programa está disponível no site: www.samuel-sonia.eng.br) 

 

Respeito e equidade na valorização da diversidade das trajetórias individuais e coletivas para levar a 

Escola de Engenharia da UFMG a um novo ethos acadêmico de liderança no ensino, na pesquisa e na 

extensão, com protagonismo social, científico e tecnológico. 

 

I – GRADUAÇÃO 

O princípio básico é oferecer aos nossos alunos uma formação técnica e científica, cultural, socioeconômica 

e ambiental capaz de não apenas contribuir, mas de transformar a sociedade. 

Grande Meta 

Discutir e modernizar o projeto pedagógico e a matriz curricular de todos os cursos de Engenharia da 

UFMG, com a participação efetiva dos estudantes (atuais e egressos), servidores técnico-administrativos, 

docentes e especialistas externos (inclusive de outros países) e implantar projetos de vanguarda, tais como: 

o Criação e desenvolvimento de Projetos Trasndiciplinares em torno de FabLabs e Indústria 

4.0; e 

o Criação de espaços dotados de infraestrutura e apoio para produção de vídeo-aulas, oficinas 

de ensino, e salas de aula interativas e demonstrativas. 

Propostas de Base 

 Apoiar e estimular a criação dos AIEPE – Atividades de Integração entre Ensino, Pesquisa e 

Extensão, de forma a atingir a meta de 10% de presença de atividades de extensão nos currículos de 

graduação; 

 Estimular os Colegiados de Graduação a debater e propor a internacionalização dos currículos de 

graduação da Escola de Engenharia; 

 Criar o FAG – Fundo de Apoio à Graduação, com verbas da FCO, da FUNDEP e do orçamento da 

Escola de Engenharia, dentre outras, de forma a melhorar a infraestrutura de ensino; 

 Fomentar a interação entre alunos de graduação e de pós e incentivá-los a cursar disciplinas da Pós-

Graduação; e 

 Apoiar os cursos noturnos, buscando mecanismos de integração com as atividades realizadas nos 

cursos diurnos e garantir que tenham segurança, infraestrutura física e de pessoal adequadas. 

 

II – PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

A internacionalização é atualmente uma condição sine qua non para a excelência acadêmica e para a 

melhoria qualitativa e quantitativa dos padrões de produção científica, tecnológica e de patentes. 

Grande Meta 

Atingir nota igual ou superior a 5 em 80% dos cursos de pós-graduação da Escola de Engenharia em um 

horizonte de 8 anos. 

Propostas de Base 

 Conduzir o processo de internacionalização dos cursos de pós-graduação da Escola de Engenharia 

em conjunto com os Colegiados de Pós-graduação; 

 Credenciar a Escola de Engenharia como Unidade Embrapii; 

 Estimular e apoiar o compartilhamento da infraestrutura de pesquisa existente na Escola de 

Engenharia e o nucleamento de laboratórios multiusuários; 

 Desenvolver junto aos setores público e privado parcerias que estimulem o desenvolvimento de 

pesquisas em ambiente empresarial e a geração de patentes; 

 Desenvolver ações estruturantes para fortalecer as Redes Temáticas de Pesquisa e as redes 

internacionais de colaboração acadêmica; e 

 Incentivar a implantação do Centro de Pós-Graduação da Escola de Engenharia com o aval dos 

Colegiados de Pós-graduação. 
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III – ADMINISTRAÇÃO 

A nova Diretoria da Escola deverá cumprir bem seu papel como geradora e facilitadora na implantação de 

ações que valorizem o saber e as competências dos docentes, dos TAEs e dos discentes e ser pautada no 

planejamento, na eficiência, na eficácia, na transparência e na participação da comunidade acadêmica. 

Grande Meta 

Elaborar um Plano Estratégico para que, em duas décadas, a Escola de Engenharia esteja entre as 50 

melhores do mundo. 

Propostas de Base 

 Prover a Egrégia Congregação de temáticas estruturantes de forma a iluminar e suscitar o 

surgimento e debate de temas estratégicos; 

 Implantar novas ferramentas de gestão e novos processos de produção e trabalho com o auxílio 

de tecnologias de informação e comunicação que padronizem, racionalizem, desburocratizem e 

simplifiquem o trabalho em todos os setores da Escola de Engenharia; 

 Ampliar, apoiar e fortalecer as relações institucionais da Escola de Engenharia; 

 Revisar e atualizar o PDI- Plano de Desenvolvimento Institucional da Escola de Engenharia; 

 Resgatar e fortalecer o papel do Conselho Departamental da Escola de Engenharia; 

 Criar um comitê de Ergonomia, Saúde e Segurança do Trabalho; 

 Ampliar e fortalecer a infraestrutura física do CCE e da TI; e 

 Apoiar e fortalecer os projetos da Escola de Engenharia, como os projetos CIPMOI, Incluir, 

Equalizar, ENG200, dentre outros. 

 

IV – RECURSOS HUMANOS 

CORPO DOCENTE 

Nosso corpo docente é o principal responsável pela geração e compartilhamento dos saberes, agindo como 

um vetor de transformação socioeconômica da sociedade brasileira. 

Grande Meta 

Modificar a planilha de avaliação docente de modo a proporcionar a valorização real da diversidade de 

competências e a transdiciplinaridade da atividade docente. 

Propostas de Base 

 Desenvolver ações para, em conjunto com a comunidade acadêmica, incentivar e implantar o 

compartilhamento de infraestrutura física e de pessoal na Escola de Engenharia; 

 Estabelecer procedimentos de acolhimento e inserção do novo docente no ambiente universitário e 

criar mecanismos para garantir um espaço adequado de trabalho; 

 Respeitar e valorizar a liberdade de trajetória acadêmica (ensino e/ou pesquisa e/ou extensão, 

administração), pedra angular do desenvolvimento científico-tecnológico, escolhida pelo docente, 

valorizando-a e incentivando o seu desenvolvimento; 

 Aperfeiçoar e racionalizar os procedimentos de avaliação docente; 

 Fomentar o apoio às ações inter e multidisciplinar e inter-institucional de modo a melhor preparar 

os professores da Escola de Engenharia para atender aos crescentes editais que exigem abordagem 

multidisciplinar; e 

 Estimular e capacitar os professores da Escola de Engenharia a utilizar o Novo Marco Legal da 

Ciência, Tecnologia e Inovação. 

 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO 

Acreditamos que os técnico-administrativos em educação acumulam um legado substantivamente importante 

na produção de conhecimento tácito institucional. 

Grande Meta 

Buscar a recomposição do quadro dos TAEs para melhor apoiar as atividades de ensino, pesquisa, extensão 

e administração da Escola de Engenharia. 

Propostas de Base 

 Aprimorar, em conjunto com os TAEs, a política de recursos humanos capaz de criar uma relação 

virtuosa e cooperativa com os mesmos; 
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 Avaliar e potencializar os seus saberes e as competências estabelecidas nos diversos setores da 

Escola de Engenharia, buscando o planejamento e a capacitação de trajetórias profissionais 

utilizando, entre outras iniciativas, o Pródigo; 

 Realizar um diagnóstico, de modo a, respeitando a legislação, ampliar o conjunto de situações em que 

a adoção do projeto de 30 horas seja viável e estabelecer critério de mobilidade para 30 horas; 

 Manter um canal ativo e eficaz de comunicação, e incentivar uma maior autonomia decisória; e 

 Criar um programa de acolhimento de novos TAEs, com treinamento, capacitação, mapeamento e 

diagnóstico do perfil profissional. 

 

CORPO DISCENTE 

Desenvolver mecanismos e ações que possibilitem um ouvir mais atento às demandas do corpo discente 

sobre diversas questões. 

Grande Meta 

Envidar esforços para sanar as pendências jurídicas e de outras naturezas de modo a regularizar as 

entidades que representam o corpo discente na Escola de Engenharia (Grêmios e Diretório Acadêmico). 

Propostas de Base 

 Incentivar a participação do DA e dos Grêmios acadêmicos como interlocutores do corpo discente, 

estimulando a cultura de pertencimento à instituição e o acolhimento de suas reivindicações; 

 Apoiar as Empresas Juniores da Escola de Engenharia, por meio de suporte de infraestrutura e 

promoção da interação entre Empresas Juniores, Colegiados de Curso, Docentes, além de estimular a 

integração entre essas Empresas Juniores; e 

 Criar um Núcleo de Assessoramento ao Estudante visando orientações profissional e psicológica. 

 

V – EXTENSÃO 

Mudar o paradigma de extensão PARA a sociedade para o modelo de extensão COM a sociedade  

Grande Meta 

Formular, propor e participar da implantação de Políticas Públicas para o desenvolvimento social e 

econômico do País, por meio da criação de um Núcleo de Estudos interdepartamental e multidisciplinar para 

atender demandas sociais, vindas de entidades governamentais e não governamentais. 

Propostas de Base 

 Envidar esforços no investimento em tecnologia da informação e comunicação de modo a otimizar 

os trâmites dos projetos na Escola de Engenharia; 

 Promover ações para ampliar a participação da Escola de Engenharia no BHTEC; 

 Criar a Agenda EE de Sustentabilidade, Inovação e Empreendedorismo; e 

 Liderar um movimento em defesa das nossas fundações de apoio: FCO, Fundep, Ipead etc. 

 

VI – INFRAESTRUTURA, ESPAÇO FÍSICO E SUSTENTABILIDADE 

Transformar o complexo da Escola de Engenharia em um modelo de sustentabilidade e desenvolvimento 

tecnológico na busca de soluções extensíveis à sociedade. 

Grande Meta 

Replanejar a utilização e a expansão do espaço físico da Escola de Engenharia, criando espaços de 

convivência e co-working, de forma a propiciar um ambiente salutar e dinâmico de interação, acolhimento e 

convivência entre os seus membros. 

Propostas de Base 

 Redesenhar a infraestrutura de TI, buscando eficiência nas atividades que necessitam do uso 

utilização da rede e energia; 

 Buscar recursos financeiros para implantação das obras do Quarteirão 10 e garantir sua aprovação no 

Plano Diretor da UFMG. Prover apoio à Fazenda de Pedro Leopoldo e ao Hangar do Centro de 

Estudos Aeronáuticos (CEA). 

 Melhorar as condições de iluminação e segurança  e desenvolver aplicativos de comunicação e 

informações da Escola de Engenharia; e 

 Promover atividades técnico-científicas e culturais no período noturno (Seminários, Quarta 18:30, 

Mostras de Arte e Cinema, e Exposições). 


