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1. APRESENTAÇÃO 

 

A UEMG é uma universidade multicampi, fundada em 1989, composta por 22 unidades distribuídas pelo estado de Minas Gerais.  

A Unidade de João Monlevade foi criada em 2006, para oferecer os cursos de Engenharia Ambiental e Engenharia de Minas, com 

posterior criação dos cursos de Engenharia Metalúrgica e Engenharia Civil. Está inserida em uma microrregião considerada um 

importante polo industrial brasileiro. 

O presente documento apresenta a proposta de gestão da Chapa COMUNICA UEMG para a UEMG - Unidade João Monlevade, 

porém não tem a pretensão de esgotar todos os princípios e diretrizes do processo gerencial, que terá início com a mudança na Direção, 

para o período de 2020/2024. Nossa proposta consiste em um plano inicial para a promoção de discussões coletivas, que envolvam 

toda a comunidade acadêmica, de forma coerente, transparente e participativa, pois entendemos que uma gestão baseada em valores 

despóticos, estará fadada ao fracasso.  

Não podemos deixar de considerar neste momento o contexto que vivemos. Com a confirmação, a partir de dezembro de 2019, 

de milhares de casos diagnosticados com o novo coronavírus e a crescente contaminação de pessoas em diversos países, em 11 de 

março de 2020, a OMS declarou a Covid-19 como uma pandemia. Desde esse momento, profundas mudanças ocorreram no 

comportamento da sociedade, da educação, inclusive no processo de ensino e aprendizagem entre estudantes e professores do Ensino 

Superior em escala mundial. 

Embora novas alternativas tenham sido criadas, a fim de propiciar a interação entre os diversos atores envolvidos no processo 

de ensino universitário (estudantes, professores, gestores e funcionários), foi demandado o conhecimento de tecnologias que 

suportassem o ambiente de aprendizagem de forma remota. Dentre as plataformas digitais utilizadas no ensino superior, podem-se 

citar ferramentas disponibilizadas por empresas como: Google, Microsoft, entre outras. 
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Agora, o próximo desafio refere-se ao retorno das atividades presenciais. Nossas preocupações voltam-se para as medidas 

sanitárias, que já estão sendo pensadas para o retorno das atividades de forma presencial, com base nos protocolos especiais para 

um novo normal, visto a importância de se restabelecer os níveis de segurança necessários a uma vida acadêmica responsável. 

Sabemos que a UEMG é uma instituição de Ensino, Pesquisa e Extensão que tem como foco principal a Educação Superior, 

preocupada com a formação do estudante, voltada para o mercado de trabalho, bem como a pesquisa acadêmica. Portanto, a 

responsabilidade social da nossa instituição, o fortalecimento das graduações existentes, o incentivo a pós-graduação, à pesquisa e às 

ações extensionistas devem ter lugar de destaque. 

Desse modo, o presente plano de trabalho tem como princípio de atuação a constituição de uma gestão coletiva e participativa. 

Além disso, juntos iremos estabelecer uma agenda básica de compromissos por semestre que possibilite o desenvolvimento de todos 

os profissionais, além da representação discente que compõem a unidade, para a concretização de uma gestão baseada em 

princípios éticos, comunicacionais, coparticipativos e socialmente responsáveis. 

Pelos motivos já apresentados, entendemos que, a Direção e a Vice-direção da UEMG/JM deverão ser conduzidas por gestores 

cientes da dinâmica social e capazes de articular as diversas formas de pensar, para que todos os envolvidos no sistema trilhem em 

um propósito comum, a formação de qualidade em um bom ambiente educacional. Dessa forma, entendemos que a direção deve ter 

atitudes estratégica, postura dinâmica, sempre respeitando a opinião dos integrantes da comunidade acadêmica, sobretudo aquelas 

advindas dos órgãos colegiados, dos conselhos superiores e da reitoria.  

A Gestão moderna deve ser cada vez mais inclusiva e universal, emancipadora e de formação cidadã, capaz de prover condições 

ideais de trabalho aos seus servidores e de educação aos estudantes. Com essas premissas, é que pedimos seu apoio para realizarmos 

uma gestão participativa e inclusiva, ocupada com o presente e compromissada com o futuro. 
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2. CANDIDATAS À DIRETORA E VICE-DIRETORA 

 
 

  
Diretora  
 
Nome: Júnia Soares Alexandrino 

Cargo: Professora, pesquisadora e Coordenadora do curso de Engenharia 

De Minas da UEMG – João Monlevade. 

MASP: 14008494 

E-mail: junia.alexandrino@uemg.br 

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6321240614221596 

 

 

Vice-diretora  

 
Nome: Nilza Maria de Carvalho  

Cargo: Professora, pesquisadora e Chefe de Departamento de Ciências  

Exatas da UEMG – João Monlevade. 

MASP: 339453-3 

E-mail: nilza.carvalho@uemg.br 

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1275300825138520 

 
  

http://lattes.cnpq.br/6321240614221596
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3. NOSSAS BASES 
 
 

Temos a Ética como valor universal do respeito aos direitos dos outros, da lisura no trato dos recursos públicos, da transparência 

dos atos administrativos e acadêmicos. Buscaremos através de uma comunicação eficiente e proativa estabelecer parcerias que 

envolvam os segmentos da comunidade acadêmica e civil, em um compartilhar de responsabilidade socioambiental. 
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Nesse sentido, a Gestão COMUNICA UEMG compromete-se com: 
 
 

• Respeito à Diversidade como valor geral garantindo ao direito de identidade – pessoal, de grupos e institucional – atendendo 

às diferenças, sem discriminação, de modo a contemplar as características próprias de cada um, permitindo o desenvolvimento 

pleno de suas potencialidades. 

 

• Gestão Democrática, colaborativa, coparticipativas, respeitando as instâncias colegiadas da Instituição. 
 

• Corresponsabilidade e observância das decisões colegiadas, em um processo democrático de caráter participativo e 
colaborativo nas ações. 

 

• Capacitação Institucional de seus quadros docente e técnico-administrativo, dentro das necessidades apresentadas, visando 
à promoção das relações humanas e acadêmicas no desenvolvimento humano e profissional. 

 

• Inovação por meio do tripé ensino, pesquisa e extensão, a UEMG Unidade João Monlevade é capaz de responder, de forma 
ética e inovadora, às exigências da sociedade atual e de colaborar em processos de mudanças e inovações científicas, 
tecnológicas e culturais.  
 

• Desenvolvimento Regional, a UEMG Unidade João Monlevade, integrada com a região na qual está inserida, identifica 
necessidades e responde a demandas, contribuindo para a promoção do desenvolvimento regional do Médio Piracicaba, mas 
também com os desafios nacionais, além de formar profissionais criativos e empreendedores. 
 

• Sustentabilidade econômica, social e ambiental, por meio de uma gestão eficiente e eficaz. 
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4. NOSSOS OBJETIVOS 

 
 

• Aprimorar a qualidade das atividades acadêmicas 

Com a oferta ao estudante de sólida formação teórica, integrada à realidade social e articulada à prática profissional. A partir das ações 

acadêmico-administrativas, baseadas em princípios de interdisciplinaridade e de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; 

orientada por ações dialógicas, problematizadoras e inclusivas que explorem o protagonismo discente. 

 

• Planejar a retomada das atividades presenciais, respeitando todas as normas de saúde e de segurança 

Todas as instituições do mundo estão passando por um momento delicado que demanda a todos os profissionais se reinventarem, com 

a participação do corpo docente, dos discentes e dos técnicos administrativos, a retomada bem planejada às aulas e demais atividades 

será feita com respeito aos protocolos oficiais. 

  

• Desenvolver o ensino, a pesquisa e a extensão 

Apoio às ações qualificadas e identificadas com os interesses socioeconômicos regionais e nacionais, buscando-se a inovação 

científica e tecnológica, sem perder de vista a produção do conhecimento universal. 

  

• Proporcionar bem-estar 

Com ações de melhoria de meio ambiente, de interação social e de qualidade de vida para a comunidade acadêmica na UEMG - 

Unidade João Monlevade. 
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5. PLANO DE GESTÃO 

  

A UEMG Unidade João Monlevade tem apenas 13 anos de fundação, mas se verificarmos o crescimento da mesma nesses 

poucos anos de existência faz-se necessário externar um sentimento de gratidão a todos que contribuíram para seu desenvolvimento 

no decorrer do período. Contamos hoje com 47 professores efetivos, 35 professores designados, 9 funcionários Administrativos 

efetivos, 4 funcionários administrativos contratados, 3 funcionários administrativos cargo de comissão e um total de 968 estudantes 

distribuídos nos cursos de engenharia Ambiental, de Minas, Metalúrgica e Civil. 

Para que as ações em nossa unidade sejam efetivamente democráticas, os diversos processos políticos precisam ser discutidos 

com a comunidade acadêmica, por meio de seus órgãos colegiados e ou de representação, para que a construção seja sempre de 

cunho coletivo. As práticas da gestão, portanto, não podem se impor às potencialidades da comunidade acadêmica, em relação aos 

seus problemas e às possíveis soluções. Dessa forma, juntos, seguiremos o plano sobre a estrutura da UEMG/JM. 

Temos intenção de buscar junto à Reitoria a criação de um setor de ouvidoria interna, com o objetivo de permitir a possibilidade 

de problemas internos não precisarem chegar até órgãos externos, respeitando sempre os envolvidos e procurando as soluções 

cabíveis. Buscar as entidades internas, como as Empresas Juniores, Liga, DA, etc., para ouvi-las e apoiá-las, também no que tange à 

estrutura, disponibilizando espaços multifuncionais. 

Nesse sentido, nosso plano de gestão é sustentado por 6 eixos, com destaque para o planejamento estratégico a ser 

implementado através de uma gestão participativa, norteado pela comunicação com órgãos internos (conselhos, equipe de gestão, 

docentes, discentes, diretório acadêmico, empresas juniores e outras) e parcerias com empresas e instituições; por meio de reuniões 

com os colegiados, as representações e os funcionários. 
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     EIXO 01 - GESTÃO PARTICIPATIVA  

 

a) Estimular a comunicação e criar canais para que as instâncias existentes, coordenações de cursos, colegiados, câmaras 

departamentais, etc. possam funcionar com todo seu potencial. 

b) Realizar reuniões periódicas com os departamentos, coordenações, funcionários e discentes (Diretório Acadêmico). 

c) Elaborar manuais contendo informações sobre as rotinas dos diversos setores da unidade e padronizar documentos, procedimentos 

e rotinas de cada setor ou área, com o intuito de fornecer respostas precisas e ágeis aos interlocutores internos e à reitoria. 

d) Potencializar a comunicação interna e externa relativas a editais, submissão, seminários, publicações e eventos.     

e) Fortalecer ações que promovam a diversidade, o respeito às diferenças, a interculturalidade e a garantia dos direitos humanos. 

 

EIXO 02 - EDUCAÇÃO INOVADORA COM EXCELÊNCIA ACADÊMICA 

 

a) Acompanhar os órgãos colegiados ou comissões relacionadas às atividades acadêmicas na promoção indissociável do ensino, da 

pesquisa e da extensão na formação de profissionais com habilidades em diferentes áreas e com uma visão mais crítica da sociedade.  

b) Desenvolver e estimular uma cultura empreendedora junto à comunidade local, envolvendo a Unidade, Prefeitura, Associação 

Comercial, empresas, estudantes e demais membros da comunidade de forma a desenvolver o ecossistema de inovação na região.  

c) Potencializar as oportunidades relacionadas às competências dos grupos de pesquisa, a fim de fortalecê-los no desenvolvimento de 

projetos, na participação de encontros e ou congressos regionais, na publicação de seus resultados em revistas científicas. 

d) Prospectar convênios e parcerias de cooperação estratégica à Unidade.  
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      EIXO 03 - CORPO DOCENTE 

a) Formar comissões para reivindicar, junto à Reitoria, direitos assegurados por lei como a implantação das promoções relativas ao plano 

de carreira e transferências, dedicação exclusiva e extensão de carga horária. 

b) Criar um grupo de estudo para avaliação de pedidos de remoção. 

c) Cobrar da Reitoria, a nomeação de professores aprovados e classificados em concursos, cujo edital ainda está vago. 

d) Estimular a participação dos docentes em eventos científicos, tecnológicos, culturais e de aperfeiçoamento profissional. 

e) Incentivar a participação dos docentes da Unidade nos conselhos superiores da UEMG (COEPE e CONUN). 

f) Dar relevância as ações coordenadas por professores da UEMG Unidade João Monlevade, com destaque para as protagonizada por 

estudantes. 

    EIXO 04 - CORPO DISCENTE 

a) Realizar reuniões periódicas com o Diretório Acadêmico para fortalecer o diálogo e as ações diretamente ligadas aos discentes como 

ofertas de monitoria, estágio, trabalho, intercâmbio, bolsa e demais oportunidades. 

b) Divulgar, buscar e se envolver em programas de assistência estudantil junto à comunidade discente, bem como os projetos 

desenvolvidos pelo Diretório Acadêmico – DA, Empresas Júnior, as Atléticas Universitárias, a Coligare, e Engenheiros sem Fronteiras. 

c) Reivindicar, junto à Reitoria, bolsas de monitoria na graduação como recurso pedagógico de sustentabilidade ativa aos discentes. 

d) Agilizar a publicação de editais de estabelecimentos de Cantina e de Xerox, para o fornecimento dos serviços de forma célere e com 

um bom nível de atendimento. 

e) Incrementar, junto ao DA, atividades que visem ao bem-estar e ao enriquecimento curricular dos discentes. 

f) Buscar meios de diminuição de evasão aos cursos de graduação e de incentivo aos estudos enxergando na educação um meio capaz 

de criar oportunidades e transformar vidas. 
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   EIXO 05 - SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 

a) Promover encontros periódicos para discussão de sugestões apontadas pelos servidores na resolução de problemas de 

gestão, de maneira que os servidores desfrutem de clima organizacional cooperativo e amistoso.  

b) Reivindicar, junto à Reitoria, o aumento da quantidade de servidores técnico-administrativos para atuarem na Unidade e a 

realização de novos concursos, bem como apoiar o plano de carreira dos analistas e técnicos universitários.  

c) Desenvolver uma política de valorização dos servidores, no âmbito da Unidade, por meio de mecanismos que facilitem a 

qualificação dos serviços, sobretudo no que concerne as promoções na carreira.  

d) Apoiar atividades e iniciativas dos funcionários, para que a Unidade seja um espaço de boa convivência. 

  Eixo 06 - INFRAESTRUTUTA  

a) Criar uma comissão para acompanhar o processo de cessão do prédio do CESEC e outras iniciativas visando solidificar o 

protagonismo da UEMG na região. 

b) Reivindicar e trabalhar para viabilizar um sistema interno de monitoramento na Unidade, através da instalação de câmeras de 

segurança e implementar a gestão da acessibilidade e da mobilidade. 

c) Estreitar o relacionamento com a Reitoria, Pró-reitorias, com referência às ações e necessidades da Unidade. 

d) Atuar junto a reitoria e outros potenciais parceiros para melhorar os problemas, tal como a internet de nossa unidade.  

e) Atuar no desenvolvimento de parcerias com empresa da região, e com a lei do marco legal da ciência, tecnologia e inovação, 

bem como organizar e manter um cronograma de atividades prestadas pelos laboratórios. 

f) Utilizar os laboratórios da Unidade na realização de atividades de prestação de serviços à comunidade com o intuito de transferir 

o conhecimento gerado nos cursos e/ou atender às demandas das empresas da região, angariando recursos a serem revertidos 

à Universidade e a Unidade. 
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7. ATUAÇÃO DAS CANDIDATAS NA GESTÃO ATUAL 
 

a) Chefia do Departamento de Ciências Exatas. 

b) Criação das Comissões de Ensino, Pesquisa e Extensão do Departamento de Ciências Exatas. 

c) Coordenação do Curso de Engenharia de Minas. 

d) Presidência de Colegiado de Curso. 

e) Avaliação do Curso de Engenharia Civil para renovação de reconhecimento junto ao Conselho Estadual de Educação (CEE) 

/2017. 

f) Participação em comissões de avaliações internas. 

g) Participação no Conselho Departamental. 

 
8. SÍNTESE DO PLANO DE TRABALHO  

 

Cientes da responsabilidade que os cargos de Diretor e de Vice-Diretor demandam, as propostas apresentadas para a gestão 

COMUNICA UEMG 2020/2024 têm os objetivos de promover uma gestão pautada pelo diálogo e por discussões democráticas, pela 

implantação estrutural de procedimentos e de ferramentas capazes de dar solidez aos trabalhos de professores e de técnicos-

administrativos, além de fortalecer a formação acadêmica dos discentes. Faremos todo o empenho em tornar a Unidade mais próxima 

e mais relevante perante as entidades externas, como Reitoria, órgãos de classe, empreendedores, autoridades, com o intuito de 

fomentar o crescimento do ensino, da extensão e da pesquisa na UEMG João Monlevade.   
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9. BIOGRAFIA DAS CANDIDATAS 
 
 

• Profª Dra. Júnia Soares Alexandrino: COMUNICA UEMG    

Candidata à Diretora da Universidade do Estado de Minas Gerais – Unidade João Monlevade 

 

 
Júnia Soares Alexandrino é professora da UEMG João Monlevade, desde 2015, onde já lecionou as seguintes disciplinas: Tratamento 

de Minérios II, Caracterização Mineralógica e Tecnológica de Minérios e Engenharia Ambiental aplicada à Engenharia de Minas.  

Participa da equipe de Gestão, desde 2016, como Coordenadora do Curso de Engenharia de Minas, presidente do Colegiado e do 

NDE, membro da Câmara Departamental, do Conselho Departamental e da Coordenação de Laboratório.  Quanto à formação 

acadêmica: Doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Metalúrgica, de Materiais e de Minas, da Universidade 

Federal de Minas Gerais (área de concentração: Engenharia de Minas); Mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

Mineral, da Universidade Federal de Ouro Preto (área de concentração: Tratamento de Minérios); Graduação em Química Industrial 

pela Universidade Federal de Ouro Preto. Trabalhou no Centro de Pesquisa da VALE de 2012 até 2015.  Orientou diversos trabalhos 

de extensão e de pesquisa, participou da organização de diversos congressos, além de ter integrado bancas de doutorado, de mestrado 

e de TCC. Júnia apresenta uma preocupação constante com o crescimento acadêmico, profissional e pessoal dos discentes 

da UEMG, está sempre presente na resolução dos grandes e pequenos desafios dos Cursos e quer intensificar esse trabalho 

na Unidade, acompanhando o processo de aprendizagem, as conquistas dos egressos em sua atuação profissional  e  as  

exigências do mercado de trabalho, que anseia por atualização e inovações  tecnológicas.  
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• Profª Ma. Nilza Maria de Carvalho: COMUNICA UEMG  

Candidata à Vice-diretora da Universidade do Estado de Minas Gerais – Unidade João Monlevade 

 

 

Nilza Maria de Carvalho é professora de Física na UEMG – Unidade João Monlevade, desde 2006. Participa da equipe de Gestão da 

UEMG/JM, desde 2016, como coordenadora de estágio e, atualmente, é chefe do Departamento de Ciências Exatas (DEEX). Possui 

mestrado em Ensino de Física pela PUC/MG; especialização em Ensino de Física pela Universidade Federal de Viçosa (UFV) e em 

Gestão de Escolas pela Faculdade Pitágoras-BH; além de graduação em Ciências Exatas pela Faculdade de Ciências Humanas de 

Itabira e Licenciatura Plena pela Fundação de Ensino Superior do Oeste de Minas. Foi professora de Física na Universidade Federal 

de Ouro Preto (UFOP) de 2003 a 2006; professora da Disciplina Integradora nos cursos de graduação em Engenharia Elétrica e 

Engenharia Civil da Faculdade Doctum de João Monlevade, de 2014 a 2018; além de Professora Bolsista - orientadora de TCC de pós-

graduação da UFOP na Escola de Gestores da Educação Básica de 2014 a 2017. Possui experiência como coordenadora de área 

(Ciências) no Ensino Médio. Desenvolve projetos de extensão voltados para a Educação Básica. Nilza tem muita disposição para 

defender as causas educacionais, acredita na educação como fator de mudança no mundo e quer continuar a colaborar para 

a Unidade desenvolver todo o potencial que possui, pois vê a UEMG como uma instituição sólida, formada por grandes 

talentos e capaz de produzir excelência no ensino, na pesquisa e na extensão.  
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VENHAM CONVERSAR COM A GENTE! 

 

A CHAPA COMUNICA UEMG QUER TE OUVIR. 

 
Candidata a diretora: Júnia Soares Alexandrino  

Candidata a vice-diretora: Nilza Maria Carvalho 

                                                                              chapa.comunicauemg@gmail.com 

 

 

 

 

 


