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Plano de Trabalho para eleição à direção

Sempre de portas abertas

Nossa proposta é um complemento ao que já foi feito. Grandes conquistas foram realizadas, frutos de uma visão dinâmica e
moderna, do respeito, dos contatos conquistados durante a trajetória e da confiança das pessoas. Sabemos que existem
pontos e necessidades de melhorias, com a experiência do Prof. José Rubenildo, somada à qualidades da Professora Rita de
Cássia, iremos atingir os objetivos, preservando o respeito e sempre de portas abertas, ouvindo cada um.

Nas próximas páginas você, leitor, encontrará nossos planos para gestão, como diretores da UEMG Unidade João Monlevade.
Essas propostas são baseadas no que foi e é vivido e no que entendemos como necessidades, não sendo verdades absolutas,
ou seja, estamos abertos para uma conversa, para entender melhor e moldar um plano estratégico que atenda os anseios de
nossa amada unidade, em que pensar, ser e agir serão itens vitais para nosso crescimento.

Conte conosco!

João Monlevade, 2o semestre de 2020.

Prof. M.Sc. José Rubenildo dos Santos e Prof.(a) M.Sc.Rita de Cássia Mendes
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José Rubenildo dos SantosQuem nós somos?

• Graduado em Engenharia Agrícola;

• Mestre em Engenharia Agrícola;

• Ex professor no Instituto Ensinar Brasil;

• Professor, pesquisador e ex coordenador de curso na UEMG Unidade João Monlevade;

• Ex diretor da UEMG Unidade João Monlevade (Gestão 2016-2020);

• Consultor.
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NOMEQuem nós somos?

• Graduada em Agronomia;

• Mestra em Fitotecnia;

• Doutoranda em Solos e Nutrição de plantas;

• Ex professor no Instituto Ensinar Brasil;

• Professor, pesquisador e ex cordenador de curso na UEMG Unidade João Monlevade;

• Chefe de Departamento da UEMG Unidade João Monlevade;

• Consultora.



Grandes conquistas:

Sabemos que devemos e podemos mais
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O que se conquistou em 4 anos?

Identificar os principais problemas e 
necessidades relacionados à estrutura da 

instituição.

Apontamento de melhorias nos espaços 
existentes.

Buscar parcerias para intervenções na 
infraestrutura interna junto aos governos 

estadual, municipal e instituições privadas.

Computadores adequados à necessidade dos 
cursos.

Busca por mais segurança (policiamento), 
estacionamento e itens como quadro, 

cortinas, etc.

Como?

Relatório Técnico Integrado, enviado à 
Reitoria, em que se apontava todas as 

necessidades da Unidade.

Parceria junto ao DEER MG para deliberação 
de espaços novos aproveitando espaços sub-

utilizados.

Parcerias com empresas privadas regionais, 
que permitiram a aquisição de itens não 

disponíveis anteriormente.

LENOVO i7 com configuração adequadas para 
software de modelagem e trabalhos avançados. 

Uma conquista necessária há tempos.

Parceria com a PM; aquisição de mesas e 
cadeiras para professores e instalação de 
cortinas em sala (que não existiam antes).
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O que se conquistou em 4 anos?

Incentivo ao desenvolvimento de projetos, 
mesmo sem fomento de bolsas de pesquisa.

Elaboração de projetos que atendam às 
demandas sociais e locais.

Busca e realização de parcerias Universidades.

Linha de ônibus na porta.

Melhorias estruturais.

Como?

Importantes projetos regionais, como filtro 
biológico no Rio Piracicaba.

Atendimento à demandas do poder público 
municipal principalmente na área de Meio 

Ambiente.

Parceria com o Laboratório de Madeiras (UFV), 
Coordenação de Metalurgia (Escola de Minas –

UFOP) e ICEA (UFOP).

Apontamento ao SETRAN da necessidade de 
linhas de ônibus em horários específicos na porta 

da Unidade (Av. Brasília).

Implantação do Projeto Novo CTec, o que permite 
avanços para uma pós graduação e para projetos 

científicos em temas avançados.
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O que se conquistou em 4 anos?

Cessão de salas.

Cessão de equipamentos.

Melhoria em iluminação.

Organização do processo de emissão de 
diplomas.

Meio de transporte institucional para visitas 
técnicas.

Como?

Cessão de espaços para a Colligare, Atlética, 
BAJA e Engenheiro Sem Fronteiras.

Troca de computadores de entidades 
estudantis.

Aquisição apenas de lâmpadas LED para salas 
de aula.

Antes sem previsão para entrega, o prazo 
passou para 6 meses.

Consórcio da Unidade João Monlevade com 
outros campus para a utilização de micro 

ônibus em visitas técnicas.
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O que se conquistou em 4 anos?

Melhorias em saúde ocupacional e na 
organização de arquivos.

Representação da Unidade João Monlevade 
em eventos internacionais.

Maior representatividade institucional 
regional.

Organização de processo de compras.

Aquisição de espaço para a NOVA UEMG 
UNIDADE JOÃO MONLEVADE.

Como?

Aquisição de armários, mesas de reunião e cadeiras 
para setores institucionais.

Parcerias com a Universidade Nacional de 
Águas e Engenharia Ambiental – NUWEE 

(Ucrânia). 

Indicações técnicas e formalizadas no 
CODEMA, COPAM e no CP10.

Solicitação anual integrada para compras 
institucionais. Com isso, passou-se a conquistar mais 

facilmente a aquisição de produtos.

Imóvel localizado no centro da cidade, com 
projeto técnico de estrutura.
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Fotos



Prédios Existentes

• De 1 para 3 andares – aproximadamente 32 salas;
• Comporta aproximadamente 350 alunos;
• PAVILHÃO DE AULAS.

• 1 andar – adaptação necessária;
• CENTRAL ADMINISTRATIVA: Direção, Vice Direção, 

Secretaria Acadêmica, Apoio Administrativo.

• Espaço com palco (pequeno) e pequena arquibancada;
• Adaptação necessária;
• ESPAÇO DAS ARTES E EXPOSIÇÕES;
• Adaptação necessária;
• Reprografia, Lanchonete, DA, Central de Serviços Gerais 

(Vestiário com chuveiros, sala e afins).
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Fotos



Fotos

Novas Construções

ESPAÇO “E=MC²” | Espaço Multicultural e do 
Conhecimento
• 4 à 5 andares;
• Andar 1 em vão livre (futuro R.U.);
• Gabinete de Professores, Pesquisa, Extensão, 

Coordenações, Departamentos, Atividade 
Complementar, Estágio, EJs, Salas de Reuniões, Espaço 
Multiuso, Atlética, Espaço de Vídeo Conferência, Salas 
para Grupos de Pesquisa, FABLAB.
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Novas Construções

QUADRA POLIESPORTIVA

ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA

ESPAÇO “AZIMUTE”
2 andares: auditório e no segundo espaço para criação de 
área de inovação (eventos e afins). 

CTec
4 andares: colocação de garagem para o veículo oficial e 
oficina. Casa para desenvolvimento de plantas.
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Fotos



Nossos planos:

Dinamismo, Modernidade, Parcerias
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Nossa filosofia Missão

Respeitar a os anseios da Unidade, formada pela individualidade de cada um que por aqui 
passa, construir melhorias fundamentadas no potencial de excelência de nossa 

Universidade. Permitir estreita interação com os poderes públicos, setor produtivo e 
movimentos sociais de modo a construir uma sociedade mais justa.
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Nossa filosofia Visão

Ser uma gestão comprometida com a excelência plena e com formas gerenciais e 
organizacionais avançadas e eficazes que possam promover a sua liderança no processo de 

desenvolvimento científico-tecnológico, socioambiental, econômico e cultural.
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Nossa filosofia Valores

Respeito e compromisso com o erário, ética, transparência, respeito à diversidade, 
valorização do ser humano, sustentabilidade ambiental, econômica, social e legado.
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Organização (Pilares Norteadores de Gestão)

Nosso plano de gestão está alicerçado por 6 pilares, guiados por
um planejamento estratégico norteador a ser definidamente
modelado por meio de conversas abertas com os as organizações
internas (D.A., Colligare, outras), discentes, docentes e demais
funcionários, bem como reitoria em uma reunião no inicio da
gestão e outras de acompanhamento durante a mesma. Nossos
pilares são:

PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO

FUNCIONÁRIOS

DOCÊNCIA

DISCÊNCIA

PESQUISA

EXTENSÃO

ESTRUTURA
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Estrutura

Ainda são observados vários problemas na estrutura existente. Temos por intenção focar na busca de verba junto à Reitoria
(que intermedia conversas com políticos) para a liberação de verba para construção da Nova UEMG, no imóvel conquistado
do antigo CESEC, além de implantar internet no CTec, buscar internet sem fio (com qualidade mínima) para estudantes e
docentes (aos moldes do EDUROAM) e realizar reparos necessários hoje nos equipamentos e estruturas existentes.

Guiados pela nossa filosofia, pretendemos efetivamente implantar um setor de Comunicação Regional, o que será um avanço
no Sistema Ponto Focal, que encontra-se sobrecarregado, buscar a contratação de estagiários para retorno aos 3 turnos de
atendimento no CTec, além de organizar o processo para a Prestação de Serviços na Unidade, trazendo mais verbas para
atendimento à demandas internas.
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Estrutura NOSSAS PROPOSTAS:

Buscar recursos para execução do projeto 
Nova UEMG.

Implantação de internet no CTec.

Contratação de segurança especializada para a 
Unidade.

Busca de carteiras de estudante gratuita para 
alunos.

Implantação do EDUROAM na Unidade.

Implantação de catracas nas portarias.

Melhoria na iluminação nos espaços comuns.

Busca de implantação de Circuito Fechado de 
Segurança para maior segurança.

Finalização do processo do Novo Site (que vem 
demorando por questões de PANDEMIA) e 

implantação do Setor de Comunicação.
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Pesquisa

Produzimos uma gama diversa de projetos científicos, com relevância inclusive internacional. Incentivar e dar suporte será
uma de nossas prioridades.

Relações interinstitucionais e em projetos de alto impacto inovador serão expandidos.

Dessa forma, nossa proposta no âmbito da pesquisa permite motivar o desenvolvimento de projetos, mesmo que sem bolsa
vigente, dando assim oportunidade ao discente de se entender os desafios e envolver com a pesquisa, gerando informações
para publicações e afins. Também será possível a aproximação com mais empresas privadas, entendendo suas demandas
corriqueiras e que podem se tornar objetos de desenvolvimento de pesquisa (com bolsas e subsídios).
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Pesquisa NOSSAS PROPOSTAS:

Sondagem e organização de projetos por categoria 
para captação de recursos via PPP.

Expansão de parcerias com entidades 
internacionais.

Expansão de parcerias público privadas. Incentivo à publicação e divulgação dos projetos.

Certificação para revistas/periódicos e demais 
produzidos dentro da unidade.

Manutenção e calibração de equipamentos de 
pesquisa e projetos.

Criação e consolidação de grupo de pesquisa junto 
ao CNPq com parceria junto à uma empresa 

privada (estilo GEMas).



A Extensão Universitária é o processo educativo, cultural e científico que articula o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável
e viabiliza a relação transformadora entre Universidade e Sociedade.”

O Plano Nacional de Extensão define DIRETRIZES PARA A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA que devem estar presentes em todas as
ações de Extensão e que podem ser, didaticamente, expressadas em quatro eixos:
• Impacto e transformação;
• Interação dialógica;
• Interdisciplinaridade;
• Indissociabilidade ensino – pesquisa – extensão.

Queremos melhorias, no desenvolvimento que tem ocorrido na unidade. Entretanto, pela necessidade de buscar novos
caminhos para o desenvolvimento dos discentes e docentes serão realizadas reuniões, com professores e discentes, para
estimular o cadastro e desenvolvimento de novos projetos.

Queremos, principalmente, que a extensão permita o crescimento e avanço de cada um.
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Extensão
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Extensão NOSSAS PROPOSTAS:

Incentivo ao desenvolvimento de projetos de 
extensão e submissão ao PAEx.

Promoção de cursos de capacitação para a 
elaboração de projetos e ferramentas 

educacionais.

Criação de lista de eventos anuais com captação 
de recursos para viabilizá-los – lançados no Site 

Novo.

Oficialização e incentivo à publicação e divulgação 
dos projetos.

Retorno da Mostra das Profissões da UEMG 
Unidade João Monlevade.

Criação de propostas técnicas para o CP10 e Prefeitura para que, 
com captação de recursos, tragam benefícios à cidade com 

ganhos de conhecimento pelo corpo discente,

Participação de docentes como representantes 
institucionais em eventos como Congressos e 

afins.

Incentivo à participação de eventos 
extensionistas.

Elaboração de projetos que atendam às demandas 
sociais e locais.
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Docentes, funcionários e servidores

O maior bem que uma Instituição possui são seus colaboradores. Baseados neste pensamento, pretendemos capacitar todos
os colaboradores da Unidade e tornar habituais reuniões periódicas para levantamento de demandas, problemas e novas
propostas que tornem nosso ambiente de trabalho mais assertivo, prazeroso, funcional e acolhedor.
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Docentes, funcionários e servidores NOSSAS PROPOSTAS:

Programa de treinamento e capacitação (pós, 
cursos, treinamentos, inglês, etc) dos servidores e 
funcionários para que trabalhem com propósito, 

segurança, motivação e eficiência.

Divulgação e incentivo à participação de docentes 
nos programas de financiamento de eventos 

científicos via governo e em propostas técnicas.

Criação do SER UEMG (Seminário de Evasão e 
Reprovação Acadêmica), já modelada pelo PGE 

UEMG para que efetivamente ocorra.

Consolidação e expansão dos grupos de pesquisa 
junto ao CNPq.

Implantação da Prestação de Serviços, reunindo 
um comitê para análise técnica e 

responsabilização.

Realocação dos funcionários aos setores, 
aproveitando ao máximo o potencial e habilidades 

características de cada um.

Treinamento em escrita de livros para a geração de 
originais para a Editora UEMG.

Análise de demandas por setores.
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Discentes, diretório acadêmico e EJ`s

A proximidade dos gestores da Universidade junto ao corpo estudantil é uma realidade que acontece nos corredores, nas
salas de coordenação, departamento e diretoria. Isso é fato. Entretanto, muitas pessoas pensam que a direção é distante. A
nossa proposta é abrir espaço, que talvez já exista, mas não é efetivada, para que representantes do Diretório Acadêmico
possam participar das reuniões que ocorrem esporadicamente entre os gestores e levar as informações mais facilmente e de
forma assertiva à todas as pessoas. A Gestão é de Todos.

A nossa Gestão quer ouvir os discentes, saber quais as necessidades que muitas vezes passam despercebidas pelos olhos dos
Gestores, não por displicência ou desinteresse, simplesmente pelas dezenas de preocupações que exacerba todos nós. O
“ouvir”, não é só para os problemas, mas principalmente sugestões para as soluções dos problemas encontrados.
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Discentes, diretório acadêmico e EJ`s NOSSAS PROPOSTAS:

Elaboração de plano de comunicação integrado 
(Via SIM).

Busca por vagas de Estágio Obrigatório não remunerado na 
Unidade.

Interlocução junto ao D.A  para promoção de 
eventos acadêmicos, esportivos e culturais.

Negociação junto à reitoria para identificação de programas 
comuns e aplicação consolidada na unidade.

Busca junto à reitoria por um restaurante 
universitário ou um sistema de alimentação a 

preço reduzido.

Sondagem de necessidades das entidades e apoio na 
elaboração de projetos de captação.

Incentivo à ida de discentes a eventos por meio de 
apoios públicos e privados.

Busca de sala para descanso de discentes.



Estamos abertos para o que você precisar - sempre

Vamos conversar?
jose.santos@uemg.br

rita.mendes@uemg.br




