Competências

Pró-reitoria de Administração (PRA)
Assegura as condições para o adequado funcionamento e apoio logístico a serviços de
limpeza, segurança, transporte, compras, e comunicação. Realiza a gestão patrimonial
em consonância com princípios de uso racional dos recursos públicos. Garante a
conservação do patrimônio ambiental. Possibilita a realização das atividades
universitárias de forma integrada com os condicionantes ambientais e em sintonia com
os interesses da sociedade.
Acesse o site da PRA

Pró-reitoria de Assuntos Estudantis (Prae)
Elabora, coordena e avalia a execução de programas, projetos e ações para compor a
política de assuntos estudantis, de fomento a projetos acadêmicos do corpo discente,
de assistência estudantil, a serem executados pela Fundação Universitária Mendes
Pimentel (Fump) e de ações afirmativas relacionadas a assuntos estudantis. Promove o
permanente combate ao preconceito e às opressões de qualquer natureza, zelando
pela equidade de direitos da comunidade estudantil. Coordena as atividades de suas
diretorias administrativas, assessorias, coordenadorias e comissões de trabalho.
Mantém a articulação acadêmica com a Fump, as demais Pró-reitorias e quaisquer
setores da UFMG e da comunidade externa para estabelecer convênios, acordos e
parcerias visando à implementação e à articulação da política de assuntos estudantis.
Apoia as atividades esportivas e culturais dos estudantes da UFMG.
Acesse o site da Prae

Pró-reitoria de Extensão (Proex)
A extensão universitária, sob o princípio constitucional de indissociabilidade entre
ensino, pesquisa e extensão, é um processo interdisciplinar educativo, cultural,

científico e político que promove a interação transformadora entre universidade e
outros setores da sociedade (Fórum de Pró-reitores de Extensão das Universidades
Públicas Brasileiras, 2010). A extensão é processo educativo, artístico, cultural e
científico, articulado com o ensino e a pesquisa, de forma indissociável, cujo objetivo é
ampliar a relação da Universidade com a sociedade.
Acesse o site da Proex

Pró-reitoria de Graduação (Prograd)
Coordena, em articulação com as unidades de ensino 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.
Acesse o site da Prograd

Pró-reitoria de Pesquisa (PRPQ)
Assessora a administração da universidade em assuntos relativos à pesquisa cientifica
e tecnológica. Estimula e fomenta a atividade de pesquisa na universidade, tendo
como referência a qualidade e a relevância, para bem cumprir o papel de geradora de
conhecimentos e de formação de recursos humanos.
Acesse o site da PRPQ

Pró-reitoria de Planejamento (Proplan)
Planeja e conduz a gestão orçamentária, financeira, patrimonial e da informação na
UFMG, bem como planeja e monitora intervenções físicas de seus territórios de
maneira eficaz, com ênfase na ética, transparência e descentralização, conforme as
demandas de sua comunidade e as diretrizes traçadas pelo reitorado.
Acesse o site da Proplan

Pró-reitoria de Pós-Graduação (PRPG)
Caracterizada por uma distribuição largamente equitativa de seus méritos e com uma
crescente irradiação nacional, a pós-graduação na UFMG conta com dispositivos
capazes de assegurar uma sólida formação especializada e, ao mesmo tempo, com
mecanismos que facilitam uma constante adaptação às mudanças exigidas pelo avanço
do conhecimento. A diversidade na concepção dos programas, em um arco que inclui
desde programas mais ortodoxamente disciplinares até programas claramente
multidisciplinares, está respaldada nos valores da excelência acadêmica e da
sensibilidade social, indicadores do compromisso da UFMG com o Ensino Superior
Público no Brasil.
Acesse o site da PRPG

Pró-reitoria de Recursos Humanos (PRORH)
Órgão responsável pela gestão de pessoas e pelos processos referentes à
administração de pessoal da UFMG, foi criada oficialmente em 30 de março de 2000.
Desde então, trabalha com programas que incluem a qualificação de seus servidores, o
atendimento à saúde do trabalhador e a melhoria da qualidade de vida no trabalho,
assim como sistemas de avaliação de desempenho. Por meio dessas ações, a PRORH
busca conscientizar o servidor de seu papel na missão da Universidade: de produção e
disseminação do conhecimento.
Acesse o site do PRORH

Fundação Universitária Mendes Pimentel (Fump)
Trabalha para consolidar-se como referência em assistência estudantil no Brasil,
adequando cada vez mais seus programas e respectivos critérios de acesso a um
modelo de gestão equilibrado e ágil, que tenha como premissa a sintonia com os
interesses da Universidade.
Acesse o site da Fump

Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep)
Tem como missão gerar soluções e oportunidades para a otimização dos propósitos
dos

coordenadores,

pesquisadores

e

empreendedores

acadêmicos

para

o

desenvolvimento do ecossistema de Pesquisa, Ensino e Inovação.
Acesse o site da Fundep

Diretoria de Ação Cultural (DAC)
É o órgão da Reitoria que propõe e executa as políticas de cultura estabelecidas pela
UFMG. A DAC é responsável pela gestão dos espaços culturais da Reitoria: o Centro
Cultural UFMG, O Conservatório UFMG, o Espaço do Conhecimento UFMG e o Campus
Cultural UFMG em Tiradentes.
Acesse o site da DAC

Diretoria de Arquivos Institucionais (Diarq)
Coordena a implantação da política arquivística para o Sistema de Arquivos da
Universidade Federal de Minas Gerais (Siarq/UFMG). Atua como órgão coordenador
do Siarq/UFMG. Estabelece interface com os arquivos das unidades acadêmicas e
administrativas da Universidade, integrantes do Siarq/UFMG. Promove eventos
técnicos e científicos, visando disseminar o acervo documental da UFMG, para fins de
pesquisa.
Acesse o site da Diarq

Diretoria de Avaliação Institucional (DAI)
Coordena e promove os processos de autoavaliação institucional e dos cursos e
estabelece interlocução entre a UFMG e o Ministério da Educação (MEC) no que
concerne às informações sobre a Universidade.
Acesse o site da DAI

Diretoria de Cooperação Institucional (Copi)
Vinculada à Administração Central da UFMG, estabelece um canal de diálogo
permanente entre a Instituição e a sociedade, buscando alternativas e parcerias
estratégicas para o desenvolvimento de projetos inovadores.
Acesse o site da Copi

Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica (CTIT)
Núcleo de inovação da UFMG, a coordenadoria, criada em 1997, atua para favorecer e
fortalecer o Sistema Nacional de Inovação.
Acesse o site da CTIT

Auditoria Geral
É órgão de assessoramento do Conselho Universitário, em conformidade com o inciso
II do art. nº 11 do Estatuto da UFMG, sua missão é

apoiar a UFMG em seu

funcionamento e evolução, a fim de melhorar a eficácia, fortalecer a gestão e proteger
as operações da Instituição para que ela cumpra seus objetivos mediante abordagem
sistemática e disciplinada dos processos de gerenciamento de riscos, dos controles e
da governança.
Acesse o site da Auditoria Geral

Centro de Comunicação da UFMG (Cedecom)
Propõe, executa e avalia projetos e atividades relacionados à comunicação
institucional da UFMG. Fomenta, externa e internamente, o conhecimento público da
Universidade. Responsabiliza-se pela gestão técnica, conceitual e administrativa dos
veículos institucionais de comunicação da UFMG. Avalia, de forma permanente, as
estratégias de comunicação adotadas em relação a demandas da comunidade
universitária ou de projetos afins. Zela pela imagem da Instituição.
Acesse o site do Cedecom

Centro e Apoio à Educação a Distância (Caed)
Apoia a elaboração de material didático para os cursos, promove divulgação da
Educação a Distância (EaD) a toda a comunidade acadêmica da UFMG. Cria plataforma
de educação a distância para auxiliar a oferta dos cursos e elabora projetos para
financiar a oferta de cursos e a implantação de polos regionais de EaD. Também
gerencia recursos.
Acesse o site do Caed

Diretoria de Relações Internacionais (DRI)
Promove articulação das relações acadêmico-científicas internacionais, a fim de captar,
implementar e acompanhar projetos e convênios interuniversitários.
Acesse o site da DRI

Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI)
Apoia a UFMG em suas atividades acadêmicas e administrativas, orientando e
fornecendo soluções corporativas, inovadoras, seguras e de excelência, por meio da
aplicação de Tecnologias de Informação e Comunicação.
Acesse o site da DTI

Diretoria de Governança Institucional (DGI)
Investe em ações e parcerias orientadas a assuntos que envolvam diferentes iniciativas
e políticas institucionais relacionadas à promoção da governança informacional na
UFMG.
Acesse o site da DGI

Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI)
Propõe, organiza, coordena e executa ações para assegurar a inclusão de pessoas com
deficiência.
Acesse o site do NAI

Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior (SODS)
Atua no Conselho Universitário da UFMG e em suas Comissões Permanentes
(Comissão de Legislação, Comissão de Orçamento e Contas, Comissão de Recursos e
Comissão de Obras e Patrimônio), coordenando e assessorando suas atividades, bem
como as dos demais Órgãos Superiores da Instituição: Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão-Cepe, Conselho de Curadores e Conselho de Diretores. Também presta
informações aos diversos setores da Universidade e ao público em geral sobre
assuntos pertinentes às respectivas áreas de atuação.
Acesse o site da SODS

Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares (IEAT)
Cria ambiente propício à realização de estudos transdisciplinares na UFMG, com
características de excelência, de ponta e de indução (que interferem na maneira de
gerar, organizar e difundir o saber), abrangendo as diversas áreas do conhecimento –
humanidade, exatas e biológicas.
Acesse o site do IEAT

