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PLANO DE TRABALHO 

DIRETORIA ESMU/UEMG – 2020-2023 

 

É nossa proposta para gerir a Escola de Música (ESMU) da Universidade do Estado de Minas Gerais propiciar 

à comunidade acadêmica o melhor ambiente para o desenvolvimento de suas atividades. Entendemos que a 

eficiência no trabalho de cada área contribui, de forma conjunta, para o crescimento de todos. Desta forma, 

funcionários, docentes e discentes são integrantes de uma única equipe que procura aprimorar o ensino para a 

formação de cidadãos éticos e atuantes na busca de uma sociedade mais equânime. Neste sentido, percebemos 

que cuidar do nosso material humano é a melhor ação para trabalharmos em um ambiente harmônico e 

colaborativo, no qual cada pessoa possa desenvolver todas as suas habilidades. 

 

Para compreender e contribuir para a melhoria das atividades desenvolvidas pela ESMU, pretendemos 

promover um diálogo constante com a comunidade acadêmica garantindo o acesso à informação e respeitando 

as decisões colegiadas.  

 

Logo, propomos as seguintes ações: 

 

 

ADMINISTRAÇÃO 

 

 Promover reuniões entre Direção, Chefes de Departamentos, Coordenadores, Chefias Administrativas e 

Funcionários para integração e melhoria dos serviços desenvolvidos. 

 Promover discussões com todos os setores da ESMU acerca da divisão e do fluxo dos trabalhos para 

maior eficiência. 

 Trabalhar na padronização de procedimentos e documentos oficiais emitidos pala ESMU. 

 Incentivar a capacitação dos Servidores Administrativos de acordo com a sua área de atuação. 

 Aprimorar a comunicação e divulgação das ações desenvolvidas na ESMU. 

 Trabalhar a melhoria do site da ESMU junto à Reitoria. 

 Melhorar as condições do mobiliário no ambiente de trabalho. 

 Buscar conjuntamente com a Reitoria a melhoria da rede de internet da ESMU. 

 Trabalhar pela melhoria e adequação do sistema WebGiz à ESMU. 

 Promover a melhoria da segurança já existente na ESMU. 

 Buscar novas parcerias para ampliar as ações e projetos realizados pela ESMU. 

 

 

 

ENSINO 

 

 Promover avaliações dos currículos dos cursos de graduação por meio de discussões com alunos e 

professores. 

 Propor a discussão do ensino à distancia e de outras metodologias apropriadas a algumas disciplinas, 

visando adequação à nossa realidade de pandemia e também de consequências futuras advindas do 

momento atual.  

 Buscar, junto aos Departamentos, a criação de uma agenda destinada ao planejamento de reuniões por 

áreas (Disciplinas Teóricas e Práticas) para discutir procedimentos pedagógicos e conteúdos. 

 Estudar a possibilidade de oferta de novas habilitações nos cursos de graduação da ESMU. 

 Promover a realização de seminários, master classes e outras atividades pedagógicas. 

 Promover em parceria com a Escola Guignard o desenvolvimento do curso Mestrado em Artes e ações 

para aprovação do projeto de Doutorado em Artes.  

 Apoiar e promover a implantação do Mestrado Profissional em Música. 

 Estabelecer novas parcerias com Conservatórios de Música do interior de Minas Gerais para 

oferecimento de cursos de pós-graduação Lato Sensu – Especialização e Stricto Sensu – Mestrado. 

 Buscar recursos para melhoria o acervo de livros e partituras da ESMU. 



 

PESQUISA 

 

 Consolidar os Grupos de Pesquisa da ESMU e incentivar a criação de novos grupos visando ampliar a 

produção acadêmica da escola. 

 Incentivar a produção de artigos e viabilizar a publicação da Revista Modus, da Série Diálogos com o 

Som e outras publicações. 

 Estimular a participação de professores e alunos em projetos de pesquisa. 

 Promover a disponibilização on-line de toda a produção acadêmica da ESMU. 

 Melhorar as instalações das salas destinadas às pesquisas na ESMU. 

 Estudar a criação de um espaço para a orientação de alunos em seus TCCs e demais pesquisas. 

 Estimular a realização congressos, simpósios e seminários de pesquisa na ESMU. 

 Incentivar a criação de projetos para pesquisas e conservação do acervo da ESMU. 

 

 

 

EXTENSÃO 

 

 Apoiar os projetos de extensão já existentes na ESMU e fomentar a elaboração de novos. 

 Apoiar os grupos musicais existentes na ESMU e estimular a criação de outros. 

 Elaborar e apoiar projetos que visem a inserção social da Escola em espaços diversos, preferencialmente 

em espaços públicos (como escolas, hospitais e associações). 

 Fortalecer a relação das atividades de ensino e pesquisa com as atividades de extensão. 

 Buscar recursos para ampliar a atuação e produção do Centro Braille, do Centro de Registros e do 

Centro de Música Brasileira. 

 

 

 

Ao Corpo Técnico-administrativo 

 

 Manter o inter-relacionamento entre as chefias administrativas da ESMU no sentido de planejar e 

realizar demandas dos setores.  

 Promover a constante integração entre funcionários, coordenadores, professores e alunos. 

 Apoiar os funcionários em suas reivindicações relativas às condições de trabalho e capacitação. 

 Manter o Coral dos Funcionários, ampliando e incentivando sempre sua participação em atividades 

musicais. 

 

Ao Corpo Discente 
 

 Incentivar o desenvolvimento de ações dos Representantes Estudantis. 

 Manter diálogo permanente com os alunos, procurando identificar e atender suas reivindicações. 

 Buscar junto à Reitoria o desenvolvimento de políticas e ações efetivas de apoio ao estudante. 

 

 

Ao Corpo Docente 

 

 Buscar maior integração entre os professores e os outros segmentos da Escola, intensificando as formas 

de comunicação. 

 Estudar formas de apoio aos professores para a participação em congressos, simpósios e seminários de 

pesquisa na ESMU e em outras instituições. 

 Manter o diálogo constante com os professores na buscar atender suas diversas demandas. 

 

 


