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UFMG vai às Urnas
Mais de 50 mil pessoas, entre professores, servidores técnico-
administrativos e estudantes, estão aptas a participar, nos 
dias 8 e 9 de novembro, da consulta que subsidiará a escolha 
do novo Reitorado da UFMG. Esta edição reúne informações 
sobre o processo eleitoral e as propostas dos candidatos das 
três chapas inscritas: Renato de Lima Santos e Carmela Polito 
Braga (chapa1), Sandra Regina Goulart Almeida e Alessandro 
Moreira (chapa 2) e Andréa Mara Macedo e Paula Miranda-
Ribeiro (chapa 3).  
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A comunidade acadêmica da UFMG 
anseia pelo seu fortalecimento 
como instituição pública, gratuita, 

autônoma, de qualidade e socialmente 
comprometida. O novo Reitorado deve-
rá estar focado nesses princípios num  
horizonte sócio-político-institucional que se 
afigura complexo e marcado por múltiplas 
adversidades. Só a condução diligente de um 
projeto coletivo e democrático garantirá a 
vitalidade da instituição segundo princípios 
que a têm alentado há décadas. Uma gestão 
de excelência deverá ousar para cumprir a 
louvável missão da UFMG, conferindo-lhe 
vida nova em tempos desafiadores.

A UFMG em Foco – Chapa 1 aposta numa 
gestão fundada na ampla participação dos 
membros da comunidade acadêmica, abri-
gando e estimulando trocas de experiências 
e ideias em ambientes ricos em pluralidade 
e diversidade. Essa será a base estratégica 
do Reitorado para superar os desafios que 
se apresentam, implementar melhorias e 
ampliar as conexões entre a Universidade 
e a cidade. 

A proposta de Renato e Carmela foi 
construída a muitas mãos e envolveu pes-
soas que compartilham o apreço pela vida 
acadêmica democrática, inclusiva, autôno-
ma, empreendedora e cidadã. O programa 
da UFMG em Foco apresenta perspectivas 
ousadas para a geração e disseminação do 
conhecimento – na graduação, extensão e 
pesquisa –, sempre guiado pela busca de 
excelência e da inovação.

Conheça Renato e Carmela
A união de Renato e Carmela se deu 

logo no início do processo preparatório para 
as eleições, o que permitiu uma frutífera 
complementação entre as competências e 
potencialidades de ambos e resultou em 
uma proposta consistente, franca, viável e 
inspiradora.

Os candidatos têm trajetórias com ampla 
experiência acadêmica e também na gestão 
da Universidade. Demonstram compromisso, 
vontade e capacidade para fazer acontecer. 
Reconhecem que é preciso ir além das pala-
vras – realizar, estar perto, integrar, evoluir. 
E têm toda disposição para fazer isso.

a Missão da UFMG em foco
A Chapa 1 se referencia no papel transformador da Universidade, que infunde vida nova, 
por meio da geração e disseminação do conhecimento

Renato e Carmela acreditam na 
renovação do Reitorado com base 

em propostas consistentes e na 
gestão coletiva

O nome da chapa faz referência à neces-
sidade de focar aspectos verdadeiramente 
relevantes para todos e para a consolidação 
de uma Universidade cada vez melhor.

Renato de Lima Santos
Movido por desafios, Renato é médico 

veterinário e mestre pela UFMG, PhD em 
Patologia Veterinária pela Texas A&M Univer-
sity, pós-doutor pela University of California 
at Davis e Livre Docente pela Unesp, com 
aperfeiçoamento no Institut Pasteur – Paris. 
Atua como professor titular e orientador de 
mestrado e doutorado na Escola de Veteri-
nária da UFMG e é bolsista de Produtividade 
em Pesquisa do CNPq – Nível 1A.

Como gestor, além de dirigir a Escola de 
Veterinária, desde 2014, foi presidente da 
Associação Brasileira de Patologia Veteriná-
ria (2009-2011) e pró-reitor de Pesquisa da 
UFMG (2010-2014). Atualmente, preside 
o Conselho de Curadores da UFMG. Ele 
acredita no conhecimento como força trans-
formadora que muda perspectivas, abre ca-
minhos, inaugura oportunidades e contribui 
para uma Universidade gerenciada de forma 
democrática e geradora de benefícios que 
contemplam a sociedade como um todo.

Carmela Maria Polito Braga
Graduada em Engenharia Elétrica pela 

PUC Minas, Carmela é mestre e doutora na 
mesma área pela UFMG, com doutorado 
sanduíche no Engineering Science da Uni-
versity of Oxford, Inglaterra. Sua trajetória 
é marcada pela atuação próxima dos estu-
dantes e da gestão. É professora associada 
do Departamento de Engenharia Eletrônica, 
coordenou diversos projetos de pesquisa 
aplicada e desenvolvimento tecnológico e 
de ensino e atuou como membro da Câma-
ra de Graduação do Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão (2004 a 2007) e pró-
reitora adjunta de Graduação (2005 a 2010). 
Atualmente é coordenadora do colegiado de 
Engenharia de Controle e Automação, posto 
que já ocupou anteriormente (2002 e 2004).

Carmela aposta em uma gestão par-
ticipativa e próxima dos discentes, TAEs e 
docentes.

Chapa 1
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A Chapa 1 tem proposta construída a várias mãos

Conheça as propostas de Renato e Carmela na  íntegra pelo 
site www.ufmg.br/renato-carmela ou pelas redes sociais: 
https://pt-br.facebook.com/ufmgemfoco/
https://twitter.com/ufmgemfoco
https://www.instagram.com/ufmgemfoco/

Eu apoio o Renato e a 
Carmela por entender 
seu comprometimento 

com a missão da UFMG: 
transformar as pessoas 

e, a partir delas, a 
sociedade.

Roberto Baracat, professor da 

Escola de Veterinária

A UFMG Em Foco é pautada pela convicção de que é preciso, 
continuamente, fortalecer a missão da Universidade de 
transformar as pessoas e a sociedade, por meio da geração e 

disseminação do conhecimento. Para cumprir sua missão de infundir 
vida nova, é preciso que a própria instituição se reinvente frente às 
mudanças conjunturais e abra novos horizontes para a pesquisa, o 
ensino e a extensão que produz.

A Chapa 1 tem compromissos com 

1. a universidade pública, gratuita, de qualidade e socialmente 
referenciada, com autonomia didático-científica, administrati-
va e de gestão financeira e patrimonial,

2. a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e fazer avançar o 
pensamento, a arte e o saber,

3. o reconhecimento, incentivo e proteção da diversidade como 
um patrimônio ético e acadêmico,

4. a liberdade de manifestação de pensamento e com todos os 
demais direitos e garantias fundamentais,

5. a democracia e com a gestão democrática e respeito aos seus 
órgãos colegiados,

6. a excelência da UFMG, em todas as suas áreas de atuação, por 
meio do ensino, da pesquisa e da extensão, 

7. a democratização para o acesso e permanência na UFMG, 
com inclusão, diálogo, pluralismo, compartilhamento, solida-
riedade, colaboração, interação, convergência e criatividade,

8. a ampliação e melhoria dos programas de assistência estu-
dantil,

9. o permanente diálogo com estudantes, valorização das re-
presentações nos órgãos colegiados e incentivo às diferentes 
formas de organização estudantil,

10. a valorização do corpo técnico-administrativo, de seus conhe-
cimentos e o reconhecimento de sua contribuição,

11. a promoção da qualificação dos servidores técnico-adminis-
trativos e docentes,

12. o acolhimento e inserção dos novos servidores técnico-admi-
nistrativos e docentes,

13. as práticas de governança pautadas pela cooperação, lideran-
ça compartilhada, transparência, integridade e responsabili-
dade social,

14. a internacionalização que proporcione novas oportunidades 
para todos os públicos da comunidade universitária,

15. a cooperação interinstitucional, sempre com foco no interesse 
público,

16. a inovação nos processos de geração, desenvolvimento, trans-
missão e aplicação do conhecimento,

17. a transdisciplinaridade em todas as dimensões acadêmi-
cas, com fortalecimento do Instituto de Estudos Avançados 
 Transdisciplinares,

18. a inovação tecnológica e o empreendedorismo na UFMG,

19. o desenvolvimento das atividades de extensão universitária,

20. a sustentabilidade ambiental, por meio da implantação de 
uma agenda verde, 

21. a acessibilidade, a mobilidade e a segurança da comunidade 
universitária e de outras pessoas que frequentam os campi,

22. o zelo, a defesa e a manutenção dos bens patrimoniais, 
fundamentados nos princípios éticos, no trato com bens e 
 recursos públicos.

Acredito que a 
disponibilidade do Renato 
e da Carmela para ouvir 
as pessoas é a melhor 

contribuição que eles têm a 
dar. No programa da UFMG 
em Foco estão contempladas 

propostas que visam 
atender demandas de toda a 

comunidade acadêmica.
Marcos Murta, servidor técnico-

administrativo da UFMG

PrincíPios que inspiram
Com foco na missão da UFMG, a Chapa 1 tem compromissos 
que abrangem a diversidade, a excelência e a transformação

As propostas e princípios 
de Renato e Carmela 

confirmam que eles são 
os que têm melhores 

condições de responder 
às principais questões da 

Universidade.

João Furtado, professor titular 

do Departamento de História 

da Fafich
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ProPostas coletivas, objetivos comuns
Ensino, pesquisa e extensão

Renato e Carmela propõem ações que 
visam ao avanço de todos os níveis de ensino 
na UFMG e materializam o compromisso 
fundamental da instituição com a transfor-
mação das pessoas. Para a graduação, têm 
como compromisso fortalecer a promoção 
do conhecimento, por meio de iniciativas de 
inovação do modelo educacional, tendo os 
alunos como protagonistas do processo de 
aprendizado, fortalecendo a flexibilização e 
a inter e transdisciplinaridade.

Entre as diversas iniciativas,  desta cam-se 
uma política de acolhimento acadêmico 
dos novos docentes, criação de condições 
para que o aluno do noturno tenha vivência 
acadêmica equivalente à do aluno do turno 
diurno, avaliação qualitativa dos cursos cria-
dos no âmbito do programa Reuni, visando 
maximizar o aproveitamento acadêmico dos 
alunos e mitigar retenção e evasão.

Na área de ensino, propõem, ainda, 
apoio e valorização do Colégio Técnico, 
como referência no ensino técnico profis-
sional, apoio ao Centro Pedagógico, como 
referência em educação básica e como la-
boratório para geração e aperfeiçoamento 
de políticas públicas, e aprimoramento do 
modelo de EaD.

As propostas para a pós-graduação, 
ancoradas no tripé qualidade-integração-
inserção social, visam elevá-la à posição 
de reconhecimento internacional, por 
meio da melhoria da infraestrutura e in-
tenso incentivo à internacionalização e à 
 transdisciplinaridade.

A UFMG em Foco propõe, ainda, ampliar 
a qualificação da produção científica, tanto 
de publicações quanto de outras formas de 
produção vinculadas ao desenvolvimento 
tecnológico, à inovação e à geração de 
propriedade intelectual, reconhecendo, ao 
mesmo tempo, as particularidades das áreas 
das humanidades e das artes.

Na área de extensão, os esforços esta-
rão voltados para aprofundar ainda mais a 
experiência proporcionada pelas atividades 
de extensão no ensino, além de buscar 
mais recursos para projetos e programas e 
modernização de instrumentos de gestão 
da extensão, particularmente pela moder-
nização do SIEX.

Cultura
A chapa UFMG em Foco buscará mobi-

lizar a comunidade para projetos de cultura 
e encontrar, de forma conjunta, meios para 
garantir aportes financeiros e de recursos hu-
manos a espaços dedicados a essas ativida-
des, além de elaborar propostas inovadoras 

para proporcionar maior visibilidade à pro-
dução cultural e ao acervo da Universidade.

Internacionalização
Visando transformar a UFMG em 

uma universidade cosmopolita, atraente 
para estudantes e acadêmicos de todo o  
mundo, a Chapa 1 tem como propostas criar 
oportunidades para que TAEs e docentes 
tenham acesso a intercâmbios; promover 
ações de cooperação acadêmica e científica 
e desenvolver estrutura para recepção ade-
quada de estudantes estrangeiros.

Assuntos estudantis, assistência, 
inclusão e permanência 

As propostas nessa área têm como ponto 
central o fortalecimento de ações já realiza-
das pela Universidade e o desenvolvimento 
de políticas voltadas à equidade e ao acesso 
integral de estudantes de baixa condição so-
cioeconômica à vida acadêmica. Além disso, 
visam à valorização e ao incentivo à partici-
pação dos estudantes nos órgãos colegiados, 
estímulo à prática de esportes e qualificação 
dos espaços de convivência. Serão também 
desenvolvidas ações visando à saúde mental 
e à prevenção de sofrimento psicológico.

Gestão administrativa
Entre as propostas, destacam-se o 

desenvolvimento de boas práticas de go-
vernança e a modernização dos processos 
administrativos. Outro aspecto relevante 
nesse processo é a participação e a contri-
buição destacada dos servidores técnico-
administrativos nos processos de tomada 
de decisão na Universidade.

Gestão de pessoas
Nesse âmbito, pretende-se criar ações 

de valorização e capacitação permanente 
dos servidores, por meio de iniciativas que 
contribuam para a qualidade de vida e para 
o constante desenvolvimento técnico, entre 
as quais, a criação do Mestrado Profissional 
em Gestão Pública. Estruturar, de forma 
conjunta, uma política de RH que possibilite 
maior flexibilidade na movimentação dos ser-
vidores no âmbito da UFMG, adequação de 
competências com o exercício profissional, 
criação de comissão de TAEs e de critérios 
objetivos para a alocação de vagas de TAEs, 
que previnam a perda de capital humano. O 
acolhimento acadêmico de jovens docentes, 
visando ao pleno desenvolvimento de seu 
potencial, será política prioritária na gestão.

Gestão e sustentabilidade 
ambiental

A Chapa 1 promoverá a Agenda Verde 
na UFMG, com a ampla participação da co-

munidade, com objetivo de renovar práticas 
ambientais cotidianas no território universi-
tário. Equipes de especialistas em ciências 
socioambientais e de energia trabalharão 
para pôr em prática, de forma sistêmica 
e integrada, modalidades inovadoras de 
tratamento das questões socioambientais. 

Infraestrutura e transporte 
Entre as propostas da chapa, está a re-

vitalização da infraestrutura e áreas físicas 
e a melhoria das condições de mobilidade 
– circulação, trânsito e estacionamentos. 
Destacam-se, ainda, a normatização dos pro-
cedimentos para contratação e execução de 
obras e a realização de gestão efetiva junto 
ao MEC e a outros órgãos do Governo Fede-
ral, visando à retomada das obras paralisadas 
ou não iniciadas e ao adequado dimensio-
namento dos serviços de manutenção. O 
programa também contempla a criação e a 
adequação de locais de convivência, além do 
desenvolvimento e implantação de projetos 
de acessibilidade e de prevenção e combate 
a incêndio e pânico.

Segurança universitária 
Renato e Carmela acreditam que as 

soluções nessa área devem ser encontradas 
de forma conjunta com a comunidade aca-
dêmica. No entanto, já propõem a adoção 
de algumas medidas, como o incremento 
do sistema de monitoramento eletrônico,  
o desenvolvimento de sistema de coleta 
de informações para acompanhamento 
contínuo das condições de segurança e a 
reestruturação e treinamento permanente 
das equipes de vigilância.

Hospitais e clínicas
A Chapa 1 apoia o permanente apri-

moramento do processo de matrícula 
continuada, atendendo aos alunos e do-
centes que desempenham atividades em 
centros e clínicas de saúde, fora do perí-
odo letivo. Reconhece o importante papel 
de hospitais universitários e clínicas na 
produção do conhecimento, na formação 
de recursos humanos, na pesquisa e na 
avaliação de novas tecnologias em saúde. 
Assume compromisso incondicional com 
o bom funcionamento dessas estruturas, 
por meio da contínua renovação, atuali-
zação e manutenção dos equipamentos e 
fornecimento regular de insumos. Atuará 
firmemente pela transferência definitiva 
do Hospital Risoleta Tolentino Neves para 
a UFMG e pela construção das clínicas de 
fisioterapia e terapia ocupacional.
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Somos 2, soMos MÚLtiPLos!
Pública e Diversa: assim é a Universidade que 
queremos para enfrentar os desafios que nos 
aguardam neste momento crítico do país 

Conhecimento amplo da estrutura e dos desafios da UFMG e 
da conjuntura atual; sólido entendimento sobre os sistemas 
de ensino superior e de pesquisa, bem como de suas formas 

de financiamento; franco diálogo institucional – construído nos anos 
dedicados às diferentes esferas acadêmicas e de administração da Uni-
versidade e fora dela. Essas são as credenciais de Sandra e Alessandro 
para liderar a gestão da UFMG no período 2018-2022, preservando 
os avanços conquistados nos últimos anos e buscando, de forma res-
ponsável, o enfrentamento dos desafios e a superação dos problemas, 
os atuais e os que se desenham para a Universidade.

Sandra Goulart Almeida, candidata a reitora
Professora titular da Faculdade de Letras, pesquisadora 1C do CNPq 

e bolsista do Programa Pesquisador Mineiro da Fapemig (2007-2017). 
Formada em Letras pela UFMG, com mestrado e doutorado pela Uni-
versidade da Carolina do Norte e pós-doutorado pela Universidade 
Columbia (EUA). Foi diretora de Relações Internacionais da UFMG, 
atuou na Capes e é vice-reitora da UFMG. 

Alessandro Fernandes Moreira, candidato a vice-
reitor

Professor associado da Escola de Engenharia da UFMG. Graduado 
em Engenharia Elétrica pela UFMG, com mestrado pela mesma insti-
tuição e doutorado pela Universidade de Wisconsin-Madison (EUA). 
Coordena o Programa de Inovação para Educação em Engenharia 
(ENG200) e o convênio entre a UFMG e a Universidade da Califórnia 
em Berkeley, com a participação da Fiemg e do BH-TEC. É diretor da 
Escola de Engenharia. 

Nossas propostas, nossos ideais 
Uma UFMG Pública e Diversa é ciente de seu indispensável papel 

na produção, disseminação e compartilhamento de conhecimento de 
qualidade e de excelência para o estado e o país. Temos a firme convic-
ção de que a Universidade pública é um agente único e insubstituível 
de desenvolvimento científico, tecnológico, cultural, humano e social, 
e um meio imprescindível para a construção de uma sociedade mais 
democrática, ética e justa. Na diversidade de áreas, de abordagens, de 
saberes, na multiplicidade de atores sociais nela presentes, na atenção 
à realidade social e aos vários sujeitos da diversidade, no compromisso 
com a transformação da sociedade é que uma Universidade traduz 
sua relevância, afirmando-se como um bem reconhecido pela cidade 
e pelo país que a abrigam.

Nosso programa, construído com base em discussões com a co-
munidade, está estruturado nos seguintes eixos: Políticas Acadêmicas; 
Internacionalização; Inovação e Empreendedorismo; Políticas para 
Estudantes; Gestão de Pessoas; Esporte e Lazer; Direitos Humanos e 
Cidadania; Planejamento, Orçamento e Gestão Administrativa; Co-
municação e Informação; Editora, Periódicos e Bibliotecas; Museus, 
Patrimônio, Arquivos, Acervos; Hospitais Universitários e Clínicas 
Escola;  Autonomia Universitária e Relações Institucionais. Conheça o 
programa na íntegra em www.ufmg.br/sandra-alessandro/propostas/. 
A seguir, destacamos algumas propostas:

Ensino, Pesquisa e Extensão
A universidade é pública quando acolhe e promove uma for-

mação diversa. É fundamental um ensino flexível, sintonizado com 
as demandas da sociedade e integrado às ações de pesquisa e da 
extensão, de forma indissociada. Iniciativas inter e transdisciplina-
res, por meio de formações complementares e transversais, que 
prezam pela conexão entre as áreas do conhecimento, devem ser 
expandidas, incluindo novas temáticas e envolvendo a graduação, 
incluída a licenciatura, e a pós-graduação. É igualmente necessá-
rio valorizar a extensão como atividade formativa e assegurar a 
sua inserção nos projetos pedagógicos dos cursos de graduação. 
Valorizar o ensino também significa valorizar a docência em seus 
diferentes perfis, a atuação do corpo técnico-administrativo em 
educação, bem como o protagonismo estudantil, criando espaços 
para metodologias inovadoras e inclusivas e um currículo mais 
flexível e interdisciplinar.

A UFMG mantém uma atividade de pós-graduação e pes-
quisa de excelência e de relevância nacional e internacional que 
visa à formação de recursos humanos nas mais diversas áreas e 
capazes de atuar na fronteira do conhecimento, sempre atentos 
às diferentes realidades do país, ao pluralismo de ideias e ao seu 
papel transformador. Com o objetivo de ampliar esses níveis de 
excelência, propomos maior apoio administrativo para todos 
os programas, incluindo suporte para auxiliar na elaboração do 
relatório Capes, na gestão dos recursos financeiros e na informa-
tização; apoio específico à internacionalização por meio de par-
cerias estratégicas com grupos de pós-graduação internacionais 
de excelência e apoio a uma maior integração dos programas 
de pós-graduação, ampliando as formações transversais e mul-
tidisciplinares, e incentivando a criação de programas em áreas 
estratégicas para o estado e o país. É igualmente imprescindível 
valorizar as diferentes formas de pesquisa e de produção aca-
dêmica de modo a contemplar a diversidade das áreas e suas 
especificidades, fornecendo o suporte adequado para que elas se 
fortaleçam. Propomos ações de apoio à pesquisa que atendam 
às diferentes áreas do conhecimento e fases da carreira docente, 
abrangendo desde o apoio a recém-contratados até a consoli-
dação da infraestrutura de pesquisa de uso compartilhado e a 
articulação de redes temáticas de excelência.

Sandra e Alessandro: prontos para enfrentar os desafios que se 
desenham para a Universidade

Chapa 2
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Cultura
Entendemos que é necessário dar 

prosseguimento a uma reflexão conceitual 
aprofundada sobre as muitas formas de 
produção cultural da UFMG, articulando os 
vários espaços e equipamentos da instituição 
e integrando-os às atividades formativas de 
ensino, pesquisa e extensão, como produção 
de conhecimento. A cultura deve ser com-
preendida como espaço de interação com a 
comunidade universitária e com as cidades 
em que habitamos e com as quais interagi-
mos. A cultura potencializa a interação entre 
os saberes produzidos na universidade e os 
saberes tradicionais e plurais, abrindo espaço 
para os saberes compartilhados, a reflexão 
crítica e a construção coletiva. 

Internacionalização
A política de internacionalização da 

UFMG deve se pautar pela qualidade e 
excelência das parcerias estabelecidas, 
acolhendo a diferença, abrigando saberes 
múltiplos e contribuindo para a constitui-
ção de comunidades mais multiculturais 
e abertas à diversidade. A internaciona-
lização deve se basear em princípios de 
reciprocidade, equidade e bilateralidade 
das relações de cooperação, assim como 
das relações solidárias entre instituições, 
culturas e países diversos. Deve pautar-se 
ainda pela ampliação e diversificação das 
cooperações estabelecidas, mantendo as 
parcerias já consolidadas e procurando 
assentar outras ainda não solidificadas, 
envolvendo ativamente os centros de estu-
dos especializados. A internacionalização 
deve igualmente contemplar a política de 
inclusão e transversalidade da instituição e 
as diferentes áreas de conhecimento.

Inovação e Empreendedorismo
A inovação e o empreendedorismo 

devem ser encarados como uma mu-
dança de mentalidade no processo de 
ensino-aprendizagem dos estudantes de 
graduação e de pós-graduação, por meio 
da inclusão de atividades curriculares nos 
projetos pedagógicos que venham traba-
lhar essas habilidades, incluindo formações 
complementares transversais. Integrando o 
sistema de inovação e empreendedorismo, 
a UFMG deve consolidar a sua posição de 
referência na produção e transferência de 
conhecimento, conectando-se por meio dos 
grupos de pesquisa e de extensão e INCTs 
à sociedade  e ao poder público, com o 
suporte das fundações de apoio, a partir do 
estabelecimento do novo marco legal para 
a ciência e tecnologia.

Direitos Humanos e Cidadania
 “Somos 2, Somos Múltiplos”. Essa não 

é apenas uma frase de efeito, um slogan de 
campanha. Ela representa o que acreditamos 
ser a UFMG – uma instituição múltipla, com-

plexa e diversa, na qual atuam e interagem 
atores sociais e sujeitos diversos e autôno-
mos. A cidadania deve ser compreendida 
como um processo contínuo e uma cons-
trução coletiva que leva à concretização dos 
direitos humanos. Ciente de que a cidadania 
é o exercício dos direitos e deveres civis, polí-
ticos, sociais e econômicos estabelecidos em 
nossa Constituição e de que o exercício da 
cidadania pressupõe ter consciência desses 
direitos e obrigações, colocando-os em práti-
ca, a UFMG Pública e Diversa apresenta como 
proposta três eixos com ações específicas 
com o objetivo de estabelecer uma cultura 
da cidadania na vida cotidiana da comuni-
dade acadêmica: Direitos Humanos, Saúde 
Mental, Acessibilidade e Inclusão.

Gestão de Pessoas
A política de recursos humanos deve 

se pautar pelos princípios do diálogo, do 
respeito, da inclusão e da participação. 
A UFMG deve prover alternativas para 
que seus servidores docentes e técnico-
administrativos em educação (TAEs) possam 
fazer um planejamento de trajetórias profis-
sionais que assegurem o desenvolvimento 
de suas potencialidades, permitindo tanto 
a qualidade de sua atuação profissional 
quanto a obtenção de plena satisfação de 
suas aspirações individuais. 

Tendo como base esses princípios é 
que pretendemos promover, por exemplo, 
a discussão ampliada sobre os critérios de 
progressão e promoção na carreira docente, 
de forma a contemplar maior diversidade 
de perfis acadêmicos. Pretendemos esta-
belecer um processo efetivo de acolhimen-
to e integração dos servidores docentes 
e técnico-administrativos em educação 
recém-contratados, bem como incentivar e 
institucionalizar a qualificação dos servidores 
TAEs, atribuindo a eles corresponsabilidade 
na administração universitária.

Políticas para os Estudantes
A Universidade pública tem um relevante 

papel na formação de pessoas para atuarem 
na sociedade, na redução das desigualdades 
sociais e na equalização de oportunidades 
ao garantir o acesso à educação superior de 
amplo estrato da sociedade. A política que 
propomos para os estudantes da educação 
básica, da graduação e da pós-graduação visa 
estabelecer efetivamente a inclusão, a perma-
nência e o acolhimento da comunidade estu-
dantil, bem como implementar uma cultura 
de cidadania e diversidade na vida cotidiana 
da comunidade universitária. As ações que 
propomos se estruturam em três eixos – apoio 
acadêmico, assistência estudantil e ações afir-
mativas –, serão coordenadas pela Pró-reitoria 
de Assuntos Estudantis e implementadas, em 
diálogo permanente com os estudantes, em 
articulação com as pró-reitorias acadêmicas, 
Fump, diretorias e núcleos.

Segurança dos e nos campi
Elaborar uma política sobre segurança 

para os campi da UFMG e as unidades 
 localizadas no centro de Belo Horizonte, 
bem como em outras cidades, envolve 
dialogar com a comunidade universitária 
para chegar a proposições de ações de 
curto, médio e longo prazos. A UFMG não 
é uma ilha: os campi Pampulha e Saúde, 
por exemplo, estão inseridos numa cidade 
que apresenta problemas de segurança, 
mas temos também particularidades que 
são importantes e devem ser tratadas 
 diferenciadamente. Nosso programa prevê 
a formação e a atualização permanente da 
equipe de segurança com quadros femini-
nos ampliados para melhor lidar com os 
casos de assédio, a melhoria dos equipa-
mentos de apoio a essa equipe, a expansão 
da iluminação dos campi da Universidade, o 
estabelecimento de uma rede universitária 
de proteção preventiva e parcerias com o 
Governo e as prefeituras, para ações pre-
ventivas no entorno dos campi. 

Planejamento, Orçamento e 
Gestão Administrativa

Os investimentos na educação pública 
e na ciência têm sofrido cortes expres-
sivos. Nas universidades federais, houve 
paralisação de obras, redução do quadro 
de pessoal terceirizado e diminuição dos 
recursos para seu funcionamento. A UFMG 
não esteve imune aos efeitos da crise orça-
mentária, mas foi protagonista no debate 
público contra os cortes orçamentários, 
especialmente em relação à emenda cons-
titucional que limita os gastos públicos com 
educação, saúde e outras áreas sociais. 
Conseguimos preservar as bolsas acadêmi-
cas e de assistência estudantil, bem como 
prover fundo emergencial para a pesquisa 
e a pós-graduação. A preservação e am-
pliação da infraestrutura da UFMG – com 
a manutenção adequada de equipamentos 
e a retomada das obras paralisadas – passa 
necessariamente pelo enfrentamento dos 
problemas orçamentários. Há, antes de 
mais nada, que recuperar os valores dos 
orçamentos da educação, cultura, ciência e 
tecnologia. Vamos nos empenhar junto ao 
Governo Federal para reverter esse quadro. 
Ao mesmo tempo, faremos gestões para a 
captação de recursos próprios e de emendas 
parlamentares e intensificaremos a busca 
de parcerias com outros órgãos públicos. 
Finalmente, há que envolver toda a comuni-
dade acadêmica no esforço permanente de 
aprimoramento do planejamento e gestão 
administrativa, aumentando a eficiência 
e eficácia do uso dos recursos disponíveis 
e preservando as atividades-fim: ensino, 
pesquisa e extensão. Esse eixo da gestão 
inclui proposta para políticas de segurança, 
mobilidade e animais na UFMG.
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Com Sandra e Alessandro estão várias pessoas que acreditam 
que a Universidade, sendo de todos, não pertence a ninguém 
em especial, visto que compreende fundamentalmente a 

noção de universalidade em sua natureza diversa e múltipla. Esse 
conceito inclusivo de universidade resgata o sentido daquilo que é 
público e seu valor como instrumento indutor de uma cidadania 
plena, à qual todas e todos devem almejar.

Uma Universidade do seu tempo é aquela que se posiciona firme-
mente no espaço que habita, vislumbrando soluções e construindo 
projetos inovadores, mesmo diante dos momentos de adversidade. 
Assim deve ser uma Universidade pública, diversa e de excelência 
como a UFMG.

Acreditamos que os seguintes princípios norteiam uma agenda 
de propostas e servem de reflexão para pensarmos a Universidade 
que queremos juntos construir:

•	  defender o caráter público, gratuito e a identidade acadêmica da 
UFMG, garantindo seu objetivo de servir ao Estado e à sociedade;

•	  praticar uma gestão democrática, com respeito aos órgãos co-
legiados, em que as políticas sejam resultado da participação e 
escolha da comunidade acadêmica;

•	  promover políticas para o pleno reconhecimento e valorização da 
excelência acadêmica dos diferentes perfis de atuação docente, 
seja no ensino, na pesquisa ou extensão;

•	  implementar uma política de desenvolvimento, qualificação e 
motivação dos servidores técnico-administrativos em educação, 
em todas as suas áreas de atuação;

•	  incentivar o protagonismo estudantil, seja com experimentação 
de metodologias inovadoras nos diversos ambientes de aprendi-
zagem, seja na escolha de percursos curriculares diversificados e 
interdisciplinares;

•	  promover ações para apoiar os programas de pós-graduação 
consolidados para que atinjam patamares crescentes de qualidade 
e ampliem sua atuação internacional e ações específicas para a 
melhoria dos programas com conceitos ainda não consolidados;

•	  promover ações de apoio à pesquisa que atendam às diferentes 
áreas do conhecimento e às diferentes fases da carreira docente, 
abrangendo desde o apoio a recém-contratados e recém-doutores 
até a consolidação da infraestrutura de pesquisa de uso compar-
tilhado e a articulação de redes temáticas de excelência;

•	  impulsionar projetos pedagógicos inovadores por meio da expe-
rimentação de novas metodologias, incluindo o ensino a distância 
e a produção de material pedagógico de qualidade;

•	  fortalecer a extensão nas suas dimensões acadêmica e de diálogo 
com a sociedade, ampliando a abrangência das redes interdis-
ciplinares e interinstitucionais e assegurando a valorização dos 
diversos produtos originários das ações de extensão;

•	 protagonizar a integração do desenvolvimento científico e tec-
nológico com o ambiente de empresas incubadas, startups e 
aceleradoras e o parque tecnológico, alavancando a inovação e 
o empreendedorismo;

•	  ampliar as dimensões das ações de internacionalização, articu-
lando os centros de estudos especializados com as atividades de 
ensino, pesquisa e extensão;

•	   fortalecer as ações culturais na UFMG, articulando espaços e 
projetos e integrando-os às atividades formativas da instituição;

•	  institucionalizar ações de esporte e lazer, estimulando a utilização 
dos espaços da UFMG e do Centro Esportivo Universitário pela 
comunidade acadêmica;

•	  consolidar a política de direitos humanos e ações afirmativas, 
criando condições para o estabelecimento efetivo de uma cultura 
da cidadania na vida cotidiana da comunidade universitária;

•	  viabilizar a implementação da política de saúde mental da UFMG;

•	  fortalecer a política de assistência estudantil, defendendo, junto 
ao governo federal, a consolidação e ampliação do Programa 
Nacional de Assistência Estudantil;

•	  implementar uma política de avaliação institucional, respeitando 
a diversidade e a execução compartilhada, transparente e demo-
crática dos processos avaliativos;

•	  promover, por meio de discussões com a comunidade, o fomento 
de projetos e ações que assegurem a acessibilidade, a sustentabi-
lidade e a qualidade de vida nos espaços da UFMG;

•	  estabelecer, em diálogo com a comunidade, uma política de 
segurança para os campi e unidades no centro de Belo Horizonte;

•	  estruturar uma política de comunicação que articule as estrutu-
ras existentes e promova, com base na cultura da convergência, 
a prática comunicativa institucional e a interação com veículos 
externos;

•	  investir em sistemas de tecnologia da informação que simpli-
fiquem e aprimorem a gestão administrativa e acadêmica da 
Universidade;

•	  defender um projeto de autonomia universitária de dimensão 
nacional que garanta a liberdade de crítica e de expressão, a lai-
cidade, os recursos financeiros e os instrumentos adequados para 
o pleno desenvolvimento do sistema federal de ensino superior;

•	  atuar para reverter as medidas do governo federal que reduziram o 
orçamento das universidades, da educação, da ciência e tecnologia.

A UFMG que queremos constrUir

Universidade em rede
Uma UFMG Pública e Diversa é resultado de um trabalho coletivo, em rede. 
Participe das discussões que vão eleger a agenda que irá orientar o enfren-
tamento dos desafios que se apresentam para a UFMG nos próximos anos. 
https://www.ufmg.br/sandra-alessandro/
https://www.facebook.com/ufmgpublicaediversa/
https://twitter.com/publicaediversa
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UFMG+
criar + partilhar + renovar

A UFMG tem, em sua bandeira, a inscrição Incipit Vita Nova, 
“uma vida nova começa”, que nos inspira à renovação. A 
Universidade é um espaço de criatividade, um lugar de in-

ventar e reinventar as múltiplas possibilidades do saber. É, também, 
um ambiente de aprendizado que perpassa os âmbitos da ciência, da 
técnica e da arte, em estreita e dinâmica relação com a sociedade. A 
partilha das ações e dos conhecimentos forma o caráter singular da 
Universidade pública no seu contexto social. Sua forma de gestão 
sempre nos incita a descobrir, em conjunto, novas formas de solu-
cionar os problemas e administrar seus processos e nos estimular 
a olhar para a realidade, para superar os desafios e transformá-la.

Em sua trajetória de 90 anos, a UFMG reúne muitas conquistas. 
Todavia, pode ser ainda mais dinâmica, democrática e inclusiva, por 
estar sempre atenta às questões atuais. Dessa forma, responderá 
com mais eficácia aos anseios e às necessidades da nossa sociedade, 
consolidando-se, cada vez mais, como instituição pública, gratui-
ta, laica e de excelência. Um local onde se formam profissionais 
cidadãos, competentes e comprometidos com o bem-estar da 
população e com o desenvolvimento social, ambiental e econômico 
do país. Um espaço onde se produz, ensina, preserva e divulga a 
ciência, arte e cultura.  

Há sempre um espaço para a UFMG ser MAIS!

Quem somos?
Andréa Mara Macedo é professora titular do Departamento de 

Bioquímica e Imunologia do ICB, onde atua há 28 anos. Bióloga 
e doutora em Bioquímica e Imunologia pela UFMG, é diretora do 
ICB e membro da Comissão de Recursos do Conselho Universitário. 
Foi secretária regional da SBPC, membro do Fórum Estadual de 
Educação e do Cepe e pesquisadora 1B do CNPq.

Paula Miranda-Ribeiro é professora associada IV do Departamento 
de Demografia da Face e pesquisadora do Cedeplar, onde atua há 
19 anos. Economista e mestre em Demografia pela UFMG e dou-
tora em Sociologia pela University of Texas at Austin, é diretora da 
Face, membro da Comissão de Orçamento e Contas do Conselho 
Universitário e pesquisadora 1C do CNPq.

A Universidade e seus desafios
A UFMG, nos seus 90 anos, permanece como uma das cinco 

melhores universidades brasileiras, um orgulho para sua comunidade 
e para a sociedade brasileira. O tamanho e a complexidade da UFMG 
tornam a sua gestão um grande desafio, ao mesmo tempo que re-
presentam sua pluralidade e riqueza. O equilíbrio entre seu tamanho, 
complexidade e diversidade somente pode ser alcançado por meio 
de uma gestão ética e democrática, que valorize a contribuição das 
pessoas e o papel das instâncias de decisões colegiadas. É necessário, 
também, estar presente nas instituições do governo federal ligadas 
à educação, ciência e tecnologia e em entidades como a Andifes, a 
fim de proteger o orçamento integral da nossa Universidade. Além 
disso, é preciso viabilizar a captação de recursos por meio de fontes 
complementares de financiamento, o que é fundamental no atual 
cenário político e econômico brasileiro.

É decisivo que a UFMG fortaleça seu papel na defesa da auto-
nomia universitária e na preservação de direitos assegurados na 
Constituição, assumindo sua responsabilidade como protagonista 
no cenário acadêmico e na sociedade. Esses são os pontos funda-
mentais para o reconhecimento da UFMG como uma universidade 
inovadora e de excelência no panorama mundial.

Andréa Mara Macedo e Paula Miranda-Ribeiro

Chapa 3
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Princípios básicos 
•	 Defesa da universidade pública, laica, gratuita e de excelência. 

•	 Defesa da autonomia universitária, da liberdade de expressão e da 
pluralidade de saberes e ações.

•	 Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

•	 Excelência na educação básica e profissional, graduação e pós-
graduação, integradas a uma pesquisa de classe mundial e uma 
extensão de alto impacto social.  

•	 Busca de uma crescente internacionalização.

•	 Reconhecimento das especificidades das áreas de conhecimento e 
pesquisa como riquezas da comunidade universitária.

•	 Fortalecimento da gestão participativa e respeito às decisões co-
legiadas.

•	 Respeito à diversidade e cuidado com as pessoas.

•	 Compromisso com a inclusão social e com os programas de apoio 
às ações afirmativas. 

•	 Apropriação da identidade institucional como estratégia de forta-
lecer os conceitos de pertencimento e de orgulho de ser UFMG.

Gestão acadêmica
A UFMG tem uma grande responsabilidade na conciliação do 

respeito à diversidade com a preservação da qualidade do ensino 
nos diferentes níveis – educação básica e profissional, graduação e 
pós-graduação. 

A adesão da UFMG ao Reuni, Sisu, sistema de cotas e à UAB 
promoveu mudanças significativas no corpo discente, nas propostas 
acadêmicas e na sua organização. Estudos mostram que as ações  
favoreceram a inclusão na UFMG de uma parcela meritória da socie-
dade que, sem essas ações, poderiam não fazer parte de uma das 
melhores universidades do país. Por isso, é fundamental o acompanha-
mento dos desafios que a expansão e as transformações da educação 
pública nos impõem.

Considerando a vocação da UFMG para o desenvolvimento das 
ciências, da tecnologia, da arte e da cultura no cenário nacional e 
internacional, o seu papel institucional no fomento da pesquisa e da 
inovação, nas diversas áreas do conhecimento, ainda é bastante tími-
do e pode ser aprimorado. Destaca-se, nesse aspecto, a importância 
do adequado funcionamento dos espaços de pesquisa laboratoriais 
multiusuários, a necessidade de bancos de dados institucionais atu-
alizados e de infraestrutura para atendimento a novos docentes e 
pesquisadores visitantes, assim como auxílios na elaboração de projetos 
institucionais, convênios, planos de desenvolvimento institucionais, na 
obtenção de patentes, licenciamentos e transferências de tecnologias, 
propriedade intelectual, direitos autorais e na realização de eventos 
científicos e acadêmicos. 

A almejada internacionalização da Universidade, por sua vez, 
demanda alta concentração de talentos (servidores docentes, 
técnico-administrativos e estudantes) e de recursos suficientes para 
favorecer um ambiente propício ao ensino, à pesquisa e à extensão.  
É necessário, também, além de um marco regulatório favorável à auto-
nomia e à liberdade acadêmica, valorizar as lideranças nos grupos de 
pesquisa e extensão, com suporte de uma visão estratégica promovida 
pela Administração Central. 

A relação da Universidade com a sociedade se dá por meio de uma 
rede complexa de interações que compõem as suas atividades, exer-
cendo influência direta sobre as pessoas que nela convivem. Baseada 
nesse conceito, a extensão vem-se tornando, gradativamente, mais 
valorizada como uma das atividades-fim da UFMG, indissociada do 
ensino e da pesquisa. Todavia, excetuando algumas poucas unidades 
acadêmicas, a maior parte das atividades de extensão ainda é de ini-
ciativa individual ou de grupos. Nesse sentido, cabe à Administração 
Central um papel mais decisivo na busca de uma aproximação mais 
eficaz da UFMG com os desafios da cidade, do estado e do país. 

Ademais, faz-se ainda fundamental a manutenção de programas 
e ações culturais similares à extensão, porém voltados para a 
comunidade interna da Universidade.

Na gestão acadêmica, sublinhamos as seguintes linhas de ação: 

•	 promover o reconhecimento dos direitos humanos e da diver-
sidade cultural, assumindo-os como bases para as práticas de 
aperfeiçoamento acadêmico; 

•	 fortalecer as atividades acadêmicas que favoreçam a formação 
complementar e transversal nos três níveis de ensino (básico 
e profissional, graduação e pós-graduação), garantindo maior 
flexibilização e interdisciplinaridade acadêmica; 

•	 aprimorar o sistema de matrículas, em todos os níveis de 
ensino, possibilitando a oferta de percursos verdadeiramente 
interdisciplinares; 

•	 fomentar um projeto ousado de estímulo ao domínio de línguas 
estrangeiras, em especial o inglês, de modo a inserir toda a 
comunidade universitária em grandes circuitos internacionais 
de produção acadêmica;

•	 ampliar os programas de mobilidade discente de abrangência 
internacional, nacional e regional, em todos os níveis de ensino, 
por meio da consolidação de parcerias já existentes e da busca 
de novas possibilidades;

•	 criar um sistema continuado de avaliação e apoio para melhoria 
de cursos de educação básica e profissional, graduação e pós-
graduação, visando melhorar seus conceitos nos índices Ideb, 
Enade e Capes;

•	 propiciar a utilização efetiva das estruturas de ensino a distância 
existentes na Administração Central e nas unidades acadêmicas, 
como suporte às ações inovadoras de ensino e ao comparti-
lhamento do saber;

•	 promover uma rede integrada de instituições federais de en-
sino superior (Ifes) e institutos federais tecnológicos (Ifets) em 
Minas Gerais, maximizando as oportunidades de se receber 
pesquisadores de destaque nas diversas áreas do conhecimento, 
professores visitantes e discentes de universidades do exterior; 

•	 intermediar esforços de identificação de fontes complementares 
aos sistemas Capes, CNPq e Fapemig para financiamento de 
bolsas de graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado 
e sanduíche;

•	 reafirmar o princípio prioritário de organização de laboratórios 
e centros multiusuários interinstitucionais nas diversas áreas de 
saberes, abertos a usuários da comunidade da UFMG e a centros 
de ensino, pesquisa e extensão parceiros;

•	 manter os programas de apoio financeiro aos novos docentes 
e criar condições para que jovens pesquisadores, ainda sem 
financiamento de pesquisa, possam utilizar, de maneira sub-
sidiada, a infraestrutura dos centros multiusuários, em seus 
primeiros anos na UFMG;

•	 estimular o desenvolvimento da pesquisa interdisciplinar por 
meio de atividades e ações que incentivem a criação de novos 
grupos, laboratórios e espaços temáticos de investigação;

•	 criar estruturas de apoio para a realização continuada de se-
minários, congressos e outros eventos relevantes em todas as 
áreas de conhecimento;

•	 facilitar parcerias de ensino, pesquisa e extensão entre a UFMG 
e as universidades estrangeiras, por meio dos centros de 
internacionalização, promovendo a acolhida de professores, 
pesquisadores e estudantes na UFMG;

•	 conceber as atividades de extensão como estratégias de promo-
ção do conceito de pertencimento, reconhecimento, divulgação 
e popularização do conhecimento desenvolvido na Universidade 
e em outras comunidades;
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•	 fortalecer a rede de museus da UFMG como espaços de ciência 
e cultura;

•	 criar espaços abertos à comunidade para o desenvolvimento de 
atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação na UFMG;

•	 fomentar a realização de atividades acadêmicas, científicas, artís-
ticas e culturais voltadas para a comunidade interna da UFMG.

Gestão administrativa
A UFMG abriga, em seus quatro campi, 20 unidades acadêmicas, 

uma escola de educação básica e profissional (com três centros), 
dois hospitais universitários, dezenas de órgãos suplementares e 
complementares, um sistema unificado de bibliotecas, abrangendo 
as diversas áreas do conhecimento, e uma rede de museus. No en-
tanto, observamos um descompasso entre o crescimento vertiginoso 
na área acadêmica da Universidade, verificado nos últimos anos, 
e a capacidade de acompanhar esse desenvolvimento nas áreas 
administrativas e de infraestrutura. Isso, somado à sobrecarga de 
trabalho e à desinformação, que contribui para o adoecimento físico 
e mental de profissionais e estudantes da comunidade.  

No âmbito administrativo, destacamos as seguintes linhas de ação: 

•	 criar mecanismos para ampliar a discussão política sobre o pa-
pel da UFMG na sociedade e o que dela se espera como uma 
universidade pública no século 21; 

•	 desenvolver um Planejamento Estratégico de longo prazo e um 
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) que reflita os novos 
desafios acadêmicos, políticos, socioeconômicos e ambientais, a 
fim de se assegurar a excelência do ensino, pesquisa e extensão, 
a internacionalização efetiva, as igualdades de oportunidades 
e a modernização e compartilhamento da infraestrutura da 
Universidade; 

•	 ampliar, por meio de um sistema de rede, a interação e articula-
ção da UFMG com as instituições públicas de ensino e pesquisa 
parceiras e com a sociedade;

•	 reconhecer o papel estratégico das fundações de apoio à cultu-
ra e à assistência estudantil ligadas à UFMG, zelando por uma 
gestão transparente e com equilíbrio financeiro e apoiando as 
suas atividades fundamentais;

•	 propor a elaboração participativa de uma política integrada de 
comunicação, articulada com as unidades, voltada para uma 
maior interlocução interna à nossa comunidade acadêmica;

•	 divulgar o Parque Tecnológico de Belo Horizonte como um patri-
mônio estratégico que permite a interface entre o conhecimento 
gerado na UFMG e sua aplicação produtiva pelas empresas, 
promovendo o desenvolvimento local e regional; 

•	 implementar uma gestão de pessoas mais efetiva na UFMG, 
na qual elas estejam em primeiro lugar e sejam valorizadas e 
respeitadas nos seus saberes;

•	 garantir a participação efetiva dos três segmentos na gestão 
acadêmica e administrativa da UFMG;  

•	 avaliar a implantação inicial da organização do trabalho em 
turnos ininterruptos, com jornada especial de 30 horas para 
servidores técnico-administrativos, a fim de se corrigir distorções, 
aprimorá-las e estudar a ampliação para setores e unidades nos 
quais esse regime se fizer adequado;

•	 criar um dispositivo institucional de escuta qualificada especia-
lizada em questões de gênero, de orientação sexual e étnico-
raciais na UFMG e promover campanhas que promovam os 
direitos das minorias e o combate a todos os tipos de violação 
dos seus direitos; 

•	 garantir manutenção da qualidade e da abrangência da assis-
tência estudantil e buscar novas fontes de financiamento para 
sua ampliação;

•	 promover um sistema integrado de saúde física e mental de 
servidores docentes e técnico-administrativos, discentes, tercei-
rizados e colaboradores na UFMG;

•	 aprimorar ações que garantam oportunidades de inclusão e 
acessibilidade para a entrada, permanência e participação das 
pessoas com deficiência na UFMG;

•	 atualizar o Plano Diretor da UFMG, de forma que se implemen-
te um programa de qualidade em infraestrutura dos campi, 
visando à melhoria das condições de ocupação do espaço e ao 
planejamento do andamento das obras com melhoria de suas 
estruturas físicas;

•	 criar um sistema suplementar de serviços, tais como novas opções 
de restaurantes, lanchonetes, cafés, farmácias e academias para 
melhorar a qualidade de vida e a boa convivência nos campi;

•	 estabelecer estratégias de mobilidade e de transporte intra e inter 
campi, com criação de ciclovias, passeios adequados e agradáveis 
para pedestres, e buscar soluções para estacionamentos e para 
a redução do trânsito nos campi;

•	 elaborar um planejamento para a segurança nos campi, articu-
lado ao seu Plano Diretor, com a participação efetiva de toda a 
nossa comunidade. Com esse objetivo, estudar os modelos de 
segurança adotados nas outras universidades públicas brasilei-
ras, para, com o auxílio de especialistas da UFMG, subsidiar a 
discussão com a comunidade sobre o modelo mais adequado a 
cada um dos nossos campi; 

•	 buscar, com o apoio dos servidores dos diversos setores admi-
nistrativos, uma atualização dos procedimentos e processos de 
trabalho, tornando-os mais humanizados, eficazes e transpa-
rentes para a comunidade; 

•	 promover o acolhimento e a verdadeira inclusão de servidores 
docentes, técnico-administrativos e estudantes com deficiência;

•	 atualizar e aperfeiçoar os sistemas de informações administrativas 
e acadêmicas, buscando novas soluções criativas, com a predo-
minância do uso da internet em alta velocidade e uma rede Wi Fi 
robusta, condizente com as necessidades da UFMG no século 21;

•	 viabilizar a implantação, difusão e aplicação de big data (bases 
de dados disponíveis nos registros administrativos e nas redes 
sociais), como ferramenta estratégica para a gestão acadêmica e 
administrativa, para a avaliação de políticas públicas e iniciativas 
de ensino, pesquisa e extensão em todas as áreas de conheci-
mento que dependam de dados que estejam disponíveis em rede; 

•	 valorizar o Hospital das Clínicas como unidade fundamental 
da UFMG, que, junto com o Hospital Risoleta Tolentino Neves, 
exerce papel relevante no ensino, na pesquisa e na extensão, 
bem como na assistência à saúde da população; 

•	 participar, em conjunto com a direção do Hospital das Clínicas, 
das negociações com a presidência da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares (Ebserh) e com os ministérios da Saúde e da 
Educação, de maneira articulada com a Associação Nacional dos 
Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), 
para mitigar os conflitos gerados pela convivência de diferentes 
organizações do trabalho nessa unidade.

O presente programa de gestão não tem a pretensão de ser 
um documento completo, mas uma proposta inicial, com as linhas 
básicas de atuação e os valores centrais que nortearão o percurso 
proposto para 2018-2022. Novas sugestões e contribuições serão 
bem acolhidas e incorporadas ao nosso programa, como resultado 
da criação de um diálogo coletivo. 

Propostas e informações da chapa UFMG+ estão disponíveis no site  
https://www.ufmg.br/andrea-paula/chapa-ufmg-mais/ e nas redes sociais:  
https://pt-br.facebook.com/ufmgmais/
https://twitter.com/ufmgmais
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Servidores e alunos da UFMG viverão, na próxima semana, mais 
um processo de consulta à comunidade, que vai culminar na 
escolha da gestão da Universidade para o período 2018-2022. 

A votação será nos dias 8 (no Hospital das Clínicas) e 9 de novembro 
(em todas as unidades). Se houver necessidade de segundo turno, 
o processo terá sequência nos dias 21 (Hospital das Clínicas) e 22 
de novembro (todas as unidades).

Com base no resultado da consulta, o Colégio Eleitoral – formado 
pelos integrantes dos conselhos Universitário, de Ensino, Pesquisa e 
Extensão (Cepe) e de Curadores – vai elaborar lista tríplice, encabeça-
da pelo vencedor do pleito, que será encaminhada ao Ministério da 
Educação, responsável pela definição dos novos ocupantes dos car-
gos de reitor e vice (integrantes da mesma chapa, necessariamente).  

Participarão da consulta três chapas (os números foram definidos 
por sorteio): Chapa 1 – Renato de Lima Santos, da Escola de Veteri-
nária (reitor) e Carmela M. Polito Braga, da Engenharia (vice); Chapa 
2 – Sandra Regina Goulart Almeida, da Fale (reitora), e Alessandro 
F. Moreira, da Engenharia (vice); Chapa 3 – Andréa Mara Macedo, 
do ICB (reitora), e Paula Miranda-Ribeiro, da Face (vice).

Estão aptos a votar servidores dos quadros permanentes – técni-
co-administrativos e docentes de ensino superior e de ensino básico, 
técnico e tecnológico –, alunos de graduação, especialização, resi-
dência (incluída a pós-doutoral), mestrado e doutorado e estudantes 
maiores de 16 anos da Escola de Educação Básica e Profissional.

Nos casos em que o votante integre mais de um segmento, ele 
terá direito a um único voto. Um técnico que tenha vínculo também 
como discente votará como técnico; um docente que seja também 
discente votará como docente; um servidor que tenha vínculos como 
docente e técnico terá seu voto registrado como docente.

A lista dos servidores e alunos foi elaborada pelos departamentos 
de Administração de Pessoal e de Registro e Controle Acadêmico, 
com base na situação vigente em 9 de outubro deste ano.

Todo o processo da consulta vem sendo coordenado pela 
Comissão Eleitoral, presidida pela professora Efigênia Ferreira e 
Ferreira, da Faculdade de Odontologia. Ela destaca a importância 
de a comunidade participar da votação e, mais que isso, procurar 
informações sobre as chapas concorrentes. “Trata-se da oportunida-
de de escolhermos quem vai dirigir a Universidade pelos próximos 
quatro anos”, enfatiza a professora. 

Ponderação
Entre as normas que regem a consulta à comunidade acadêmica, 

está o sistema de ponderação de votos que tem vigorado nos últimos 
pleitos. O voto dos professores tem peso de 70%, enquanto o dos 
servidores técnico-administrativos e o dos alunos vale 15% (cada 
segmento). A fórmula de ponderação considera o universo total de 
votantes em cada um dos grupos.

Poderão votar 50.503 membros da comunidade acadêmica. São 
3.065 docentes, 4.369 técnicos e 43.069 discentes.

Apuração
Haverá uma junta apuradora para cada posto de votação. A 

apuração será realizada por meio de mapas fornecidos pela Comis-
são Eleitoral, apresentando os resultados por segmentos (docentes, 
técnico-administrativos em educação e discentes). Os documentos 
serão, então, encaminhados à Comissão Eleitoral, imediatamente 
após o término da apuração. Centralizados todos os resultados, a 
Comissão Eleitoral divulgará, por intermédio da rede da UFMG, os 
resultados da consulta em ata sucinta e os afixará em locais públicos 
da Universidade.

Caso nenhuma das chapas alcance mais de 50% do resulta-
do ponderado dos votos válidos, a Comissão Eleitoral inscreverá 
automaticamente as duas chapas que tiverem obtido os maiores 
percentuais no primeiro turno para concorrerem no segundo turno.  

consULta à coMUniDaDe
Três chapas concorrem à Reitoria; mais de 50 mil pessoas 
estão aptas a votar nos dias 8 e 9 de novembro

Iluminação noturna do espelho d´água e do prédio da Reitoria, no campus Pampulha
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Área central de BH
•	 Escola de Arquitetura

•	 Escola de Enfermagem

•	 Faculdade de Direito

•	 Faculdade de Medicina

•	 Hospital das Clínicas

•	 Museu de História Natural e Jardim Botânico

Fora de BH
•	 Instituto Casa da Glória (IGC), em Diamantina

•	 Instituto de Ciências Agrárias (ICA), em Montes Claros

•	 Campus Cultural de Tiradentes

Postos de votaÇão
Servidores votarão em seus locais de trabalho, 
e estudantes, nas unidades em que cumprem a 
maioria dos créditos

Calendário
Novembro
6 – Entrega pelas chapas da prestação de contas

8 – Consulta em 1º turno (apenas no Hospital das Clínicas)

9 – Consulta em 1º turno (em todos os locais de votação)

10 – Encaminhamento do resultado da consulta ao Colégio Eleitoral 
(se não houver 2º turno)

21 – Reunião do Colégio Eleitoral para elaboração da lista tríplice (se 
não houver 2º turno)

Se houver 2º turno

9 a 23 – Período de afastamento dos inscritos de todas as atividades 
letivas e administrativas na UFMG

20 – Entrega pelas chapas da prestação de contas do 2º turno

21 – Consulta em 2º turno (apenas no HC)

22 – Consulta em 2º turno (em todos os locais de votação)

24 – Encaminhamento do resultado da consulta ao Colégio Eleitoral

Dezembro
12/12 – Reunião do Colégio Eleitoral para formação da lista tríplice 

A votação poderá ser feita, das 8h às 17h, na maioria 
dos locais. Nas unidades e órgãos em que há expe-
diente noturno, o horário será estendido até as 22h. 

No Hospital das Clínicas, os postos vão abrir às 6h e encerrar 
atividades às 20h30.

Os servidores votarão em seus locais de efetivo exercício e 
os estudantes, nas unidades em que cumprem a maior parte 
dos seus créditos. O hotsite da consulta à comunidade abriga 
um mecanismo de busca em que os votantes poderão des-
cobrir seus locais de votação. Estes são os locais de votação:

Campus Pampulha
•	 Centro Pedagógico / EBAP

•	 Colégio Técnico / EBAP

•	 Departamento de Manutenção e Operação da 
Infraestrutura (Demai)

•	 Departamento de Logística de Suprimentos e Serviços 
Operacionais (DLO)

•	 Escola de Belas Artes

•	 Escola de Ciência da Informação

•	 Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional

•	 Escola de Engenharia

•	 Escola de Música

•	 Escola de Veterinária

•	 Faculdade de Ciências Econômicas

•	 Faculdade de Educação

•	 Faculdade de Farmácia

•	 Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas

•	 Faculdade de Letras

•	 Faculdade de Odontologia

•	 Instituto de Ciências Biológicas

•	 Instituto de Ciências Exatas

•	 Instituto de Geociências

•	 Unidade Administrativa I – Reitoria

•	 Unidade Administrativa II

•	 Unidade Administrativa III

Vista parcial da região central do campus Pampulha
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