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Primeiras palavras... 

Instituída no ano de 2011, a Unidade Acadêmica de Leopoldina da 

Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG, A Unidade Leopoldina está 

instalada, provisoriamente e por meio de Cessão de Uso, na Escola Estadual 

Sebastião Silva Coutinho (Polivalente) e completou recentemente dez anos de 

funcionamento. A Unidade oferece o Curso de Licenciatura em Pedagogia no 

turno noturno e desde 2020 é Polo EaD da UAB/UEMG, ofertando o Curso de 

Bacharelado em Administração Pública da FaPP/UEMG fora de sede. 

Atualmente a Unidade tem quatro turmas de Pedagogia em funcionamento 

totalizando 138 alunos matriculados, originários de Leopoldina e cidades da 

região como: Laranjal, Recreio, Cataguases, Itamarati de Minas, Astolfo Dutra, 

Dona Euzébia, Argirita, entre outras.  

Com apenas uma década de existência, nossa Unidade conta com uma 

significativa produção intelectual e acadêmica, graças ao empenho e experiência 

do titulado Corpo Docente, o qual conta com Professores Mestres e Doutores, 

em um total de 10 Professores efetivos. São inúmeros os Projetos de Pesquisa 

e Extensão concluídos e outros em andamento. O Curso também é contemplado 

com Programas de Ensino como o Programa de Bolsa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência - PIBID/CAPES desde 2012 e, a partir de 2018, com o 

Programa Residência Pedagógica – PRP/CAPES, oportunizando a vivência do 

cotidiano escolar nas Escolas públicas da cidade, pelos estudantes bolsistas e 

voluntários do Curso de Pedagogia.  

Ressalta-se também o funcionamento dos Grupos de Pesquisa 

certificados pelo CNPq, a saber: Educação, cultura e imagem e Do texto ao 

contexto: ensino, política e imprensa e do Grupo de Estudo Lógica e linguagem. 

Cabe destacar o comprometimento e interesse do corpo discente, estimulados 

pelos seus Professores, em participar dos projetos de Ensino, Pesquisa e 

Extensão, o que acaba refletindo de maneira positiva na atuação dos (as) 

licenciandos (as) e licenciados (as) do Curso de Pedagogia da Unidade, por meio 

de estágios, contratos e efetivações nas Escolas Estaduais, Municipais e 

Particulares do município e região, contribuindo para alimentar o seu 

compromisso social e político de promover e oportunizar o Ensino Superior 

público, gratuito e de qualidade. 



 

EfetivAÇÃO. Com este lema apresentamos a nossa proposta de trabalho 

para a Gestão 2021-2025 da UEMG/ Unidade Leopoldina. O presente Plano de 

Trabalho parte da necessidade de dar continuidade aos trabalhos iniciados em 

2017, com vistas a ampliá-los, em consonância com as demandas locais e 

regionais, a partir dessa nova chapa. 

 

EfetivAÇÃO 

Desde a implantação do Curso de Pedagogia, a Direção, em conjunto 

com os Coordenadores de Curso, Pesquisa, de Extensão, e recentemente com 

a criação do Departamento de Ciências Humanas, vem se empenhando no 

incessante trabalho em prol da conquista de uma sede própria para a Unidade 

de Leopoldina junto à gestão superior da UEMG.  

Trata-se de um importante passo, na medida em que o crescimento e as 

inovações acadêmicas para a Unidade necessitam de uma sede própria, com 

capacidade para abrigar novos cursos, Laboratório e Brinquedoteca, núcleos de 

Pesquisa e Extensão, possibilitando a realização de novos projetos, além da 

melhoria do ambiente e conforto de suas instalações físicas. Vale ressaltar que 

a Unidade também abriga o Polo EaD/UAB/UEMG e pretende se tornar 

referência nesta modalidade de Ensino na cidade e região, necessitando de 

espaço físico adequado. 

 

CRESCIMENTO 

Gestão Colaborativa. 

 Manter um diálogo contínuo com a Reitoria e as Pró-reitorias de Pesquisa 
e Extensão;  
 

 Gestão democrática, participativa e colaborativa; 

 Manter reuniões deliberativas entre Direção, Vice -direção, 
Departamento de Ciências Humanas, Colegiado do Curso de Pedagogia, 
Coordenação de Curso, Coordenadores de Pesquisa, Extensão, do 
PIBID, do PR e Representantes Discentes. 
 



 Reuniões bimestrais com os representantes de alunos; 

 Reuniões periódicas com o Corpo Técnico-administrativo; 

 Estreitar as relações com o Diretório Acadêmico (DA), bem como fazer 
um acompanhamento mais sistemático das ações por ele desenvolvidas, 
sempre na perspectiva de um trabalho de parceria e acompanhamento 
dos (as) egressos (as); 
 

 Fomentar o trabalho em equipe, ampliando a relação entre docentes, 
funcionários e discentes. 

 

 Integração e diálogos constantes entre as Unidades de Barbacena, 

Ubá, Leopoldina e Carangola e possíveis parcerias institucionais e 

acadêmicas, realçando o potencial regional da UEMG; 

 

 Promover maior publicidade e viabilidade das atividades acadêmicas da 

Unidade de Leopoldina, por meio da Assessoria de Comunicação, na 

mídia local, regional e no site da UEMG; 

 

 

Espaço físico: 

 Nova sede da Unidade de Leopoldina; 

 Gabinetes para Professores; 

 Salas de Departamento, Coordenação de Curso, Pesquisa, Extensão, 

PIBID, RP, Direção e Vice - direção; 

 Núcleos de Pesquisa e Extensão; 

 Estruturação do Polo EaD/UAB/UEMG; 

 Melhoria nas instalações físicas e ampliação da internet; 

 Manutenção e uso efetivo do Laboratório de Informática; 

 Aprimoramento constante da Biblioteca, aquisição de novos livros e 

ampliação do acervo;   

 Incentivar o uso da Biblioteca como um espaço eminentemente 
acadêmico e de pesquisa; 

 

 

Acadêmicos, científicos e culturais: 

 

 Abertura de novos Cursos de Graduação em modalidade presencial e 

EAD; 

 Criação do Centro de Documentação Histórica e Memória;   



 Criação de Cursos de Pós-graduação – Lato Sensu – Especialização na 

área de Educação; 

 Promover encontros efetivos entre os membros dos Grupos de Pesquisa 
da Unidade, com vistas à troca de informações e conhecimento; 
  

 Institucionalizar o Grupo de Contação de História da Unidade; 

 Dar continuidade, bem como estreitar as parcerias educacionais e 
culturais com as Instituições de Ensino de Leopoldina; 
 

 Reforçar a pareceria com a Prefeitura Municipal de Leopoldina e 
Secretaria Municipal de Educação; 
 

 Estreitar os laços entre a Unidade de Leopoldina e as Escolas Municipais, 
Estaduais e Particulares da cidade e região; 
 

 Ampla divulgação do nosso trabalho na mídia em geral. 

  

Outras palavras... 

 

Além de ser o lugar do conhecimento científico, acreditamos que a 

Universidade também é o lugar da aprendizagem. Aprendizagem cotidiana, 

instrumental, teórica, prática e humanizadora. Sobre o cotidiano, Agnes Heller 

afirma:  

o homem participa da vida cotidiana com todos os aspectos de 

sua individualidade, de sua personalidade. Nela, colocam-se 

"em funcionamento" todos os seus sentidos, todas as suas 

capacidades intelectuais, suas habilidades manipulativas, seus 

sentimentos, paixões, ideias, ideologias (HELLER, 2000, p.31). 

 

Como um dos principais elementos constituidores do cotidiano, o 

trabalho se torna o eixo comum das funções administrativas, científicas e 

acadêmicas de uma Universidade. Assim, o trabalho tem uma função diretiva, 

ou seja, ele serve para atribuir vida à Instituição. E deve ser entendido por toda 

comunidade acadêmica como ponto de referência e pertencimento, para que 

possa resultar em ações impulsionadoras do crescimento coletivo.  

É o que buscamos! Hannah Arendt (1998) chamou a atenção para o fato 

de a educação servir para humanizar o homem.  Entendemos que esse processo 



deve ser politizado. É a partir das relações estabelecidas no ambiente acadêmico 

que se fortalece um discurso plural e polifônico sobre a realidade, bem como de 

caráter combativo, no que se refere à exclusão e às injustiças sociais.  

As interfaces e diálogos entre Ensino, Pesquisa, Extensão constituem as 

três dimensões primordiais da dinâmica acadêmica, porém, é preciso evidenciar 

os sujeitos que protagonizam e proporcionam essas aproximações, ou seja, os 

Professores e Alunos – os sujeitos que TRABALHAM efetivamente!  
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Candidatos a Direção e Vice-direção da Unidade Leopoldina 

Diretor: Rodrigo Fialho Silva

 

É Doutor em História Política pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro - 
UERJ. Possui Pós-doutorado em História pelo PPGH/ICH da Universidade 
Federal de Juiz de Fora/UFJF. Diretor da Universidade do Estado de Minas Gerais 
- UEMG/ Unidade Acadêmica de Leopoldina gestão 2017-2021. É professor Nível 
VI Grau B da mesma Universidade. Pesquisa as relações políticas, o cotidiano e 
a imprensa mineira no século XIX.. 

Vice-diretora: Dora Deise Stephan Moreira 

 

É Doutora em Ciência da Religião pela UFJF. Possui Mestrado em Comunicação 
pela UFJF e graduação em Comunicação Social e Ciências Sociais pela mesma 
Universidade. É Professora Nível VI Grau A da Universidade do Estado de Minas 
Gerais/UEMG – Unidade Leopoldina. Pesquisa Religião e suas interfaces com a 
Mídia e a Política.  


