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Introdução:  

A Unidade Acadêmica de Ubá da Universidade do Estado de Minas 

Gerais (UEMG-Ubá), iniciou suas atividades no ano de 2006, com a implantação 

do curso fora de sede de Design de Produto, pertencente à Escola de Design, 

situada em Belo Horizonte. No dia 16 de fevereiro de 2006, aconteceu a aula 

inaugural do curso de bacharelado em Design de Produto, da Unidade Ubá, na 

sede da Escola de Aplicação, onde as aulas e a administração ocorreram 

durante os primeiros anos. A implantação da Universidade em Ubá foi resultado 

de uma parceria entre o Estado e a administração municipal da época, por uma 

solicitação do município, em função do polo moveleiro.  

Dando prosseguimento ao objetivo de implantar uma universidade pública 

e gratuita em Ubá, foi criada a “Escola de Ciências Naturais e Exatas”, 

objetivando abrigar cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas, Química, 

Matemática e Física. O primeiro curso criado foi o de Licenciatura em Ciências 

Biológicas, em 2007, seguido pelo curso de Licenciatura em Química, no ano de 

2008. Depois de algumas reorganizações curriculares e novas perspectivas de 

crescimento, o termo Escola de Ciências Naturais e Exatas foi substituído por 

“Unidade Ubá”.  

A Unidade Ubá se destaca entre as unidades da UEMG desde sua 

implantação, seja através do número e qualidade de seus projetos de pesquisa 

aprovados em editais, ou devido aos bons resultados no ensino, como ratificam 

as notas do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) obtidos 

pelos alunos. 

 Os Professores Marco Antônio Barroso e Kelly da Silva atuam 

conjuntamente na elaboração do Curso de Pedagogia e na Pós Graduação em 

Ensino de Ciências com o objetivo de Implementação ainda no ano de 2021. A 

experiência da atual Diretora Kelly da Silva e o novo fôlego do Prof. Marco Antônio 

se juntam para dar continuidade a um trabalho de dedicação, crescimento e 

respeito ao desenvolvimento da Unidade Ubá, por isso nosso lema é Seguir em 

Frente... 

 

  



 

 

 

SEGUIR EM FRENTE  

Um dos maiores desafios da Unidade Ubá é a luta pela construção da 

SEDE no campus da Ligação, esse anseio nunca esteve adormecido e segue 

sendo um de nossos pilares de luta, por uma sede própria para a Unidade Ubá 

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, necessitando de 

espaço físico adequado.  

  

DESENVOLVIMENTO  

Gestão Democrática 

 

Realizar uma gestão participativa é um desafio para o estado democrático de 

direito. Para tanto, devemos vocalizar as necessidades e desejos da Comunidade 

durante a elaboração de um Plano de Gestão e é dessa forma que a proposta 

“Seguir em frente”, apresenta seu plano inicial e contará com contribuições da 

comunidade universitária, a partir de suas demandas apresentadas nos debates 

e conversas sobre os rumos da UEMG/Ubá, pensando no crescimento da 

unidade e, na perspectiva de uma formação de qualidade para todos os 

envolvidos nesse processo. 

A proposta que apresentamos acredita que somente a gestão participativa 

possibilita às pessoas tomarem decisões mais acertadas, proporcionando 

vantagens para toda comunidade e para o crescimento da UEMG, pois respeita, 

além da pluralidade das ideias, a autonomia e torna a todos corresponsáveis 

pelas decisões tomadas, sejam acadêmicas ou administrativas, garantindo, 

ainda, a transparência, a visibilidade das ações e o bem-estar da comunidade. 

Dessa forma, comprometemo-nos ainda, com as seguintes ações: 

 



 

 

 

✓ Manter um diálogo contínuo com a Reitoria e as Pró-reitorias de Ensino, 

Pesquisa e Extensão;   

  

✓ Gestão democrática, participativa e colaborativa;  

✓ Manter reuniões deliberativas entre Direção, Vice-direção, 

Departamentos, Colegiado de Cursos, Coordenação de Curso, 

Coordenadores de Pesquisa, Extensão, do PIBID, do Diretório 

Acadêmico 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 Ubá, Leopoldina, 

Barbacena 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 Ubá, por meio da Assessoria de Comunicação, na mídia local, 

regional e no site da UEMG;  

  

  

Espaço físico:  

Reforma da Casa no Campus em Ligação para utilização do espaço e 

implementação da sede da Unidade de Ubá composta por: 

✓ Gabinetes para Professores;  

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

PIBID, Diretório Acadêmico, Direção e Vice - direção;  

✓ Núcleos de Pesquisa e Extensão;  

✓ Laboratórios para atender as diversas áreas de atuação dos Professores 

e cursos; 

✓ Melhoria nas instalações físicas atuais e ampliação da rede de internet;  

✓ Implementação 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;  

✓ Promover encontros efetivos entre os membros dos Grupos de Pesquisa 

da Unidade, com vistas à troca de informações e conhecimento;  

   

✓ Dar continuidade, bem como estreitar as parcerias educacionais e 

culturais com as Instituições de Ensino de Ubá;  

  

✓ Reforçar a pareceria com a Prefeitura Municipal de Ubá e  

Secretaria Municipal de Educação;  

  

✓ Estreitar os laços entre a Unidade de Ubá e as Escolas Municipais, 

Estaduais e Particulares da cidade e região;  

  

✓ Ampla divulgação do nosso trabalho na mídia em geral.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Candidatos a Direção e Vice-direção da Unidade Ubá 

 

Diretor: Marco Antônio Barroso Faria 

 

 

Possui Licenciatura (2005) e Bacharelado (2006) em Filosofia pela Universidade Federal 
de Juiz de Fora; Especialização (2006), Mestrado (2009) e Doutorado (2013) em Ciência 
da Religião, área de concentração Filosofia da Religião, pela mesma instituição. É pós-
doutor em Educação (2016-17) pelo PPGE da UFJF. Dedica-se ao estudo da história da 
filosofia moderna, especialmente no que tange aos campos; da epistemologia e história 
da ciência, da ética e da filosofia da educação. É professor e pesquisador da 
UEMG/Unidade de Ubá desde 2011, onde atua nas áreas de Filosofia e História das 
Ciências, estudando as correlações entre o saber científico e seus fundamentos 
metafísicos; Ética moderna; e as possíveis interações entre a Teoria do Conhecimento 
e Filosofia da Educação. Coordena o Grupo de Pesquisa em Educação e Humanidades 
do DCHL da UEMG-Ubá. Tem experiência na área de Filosofia, com ênfase em Filosofia 
Moderna, atuando principalmente nos seguintes temas: filosofia e história da ciência, 
ética, filosofia da religião. É líder do Grupo de Pesquisa em Educação e Humanidades 
da UEMG-Ubá,  foi Chefe do Departamento de Ciências Hunas e Linguagens da UEMG-
Ubá 2013-2015, foi Secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior do 
MEC.  

  



 

 

 

Vice-diretora: Kelly da Silva  

 
 
Doutora em Educação pela Universidade Federal de Juiz de Fora (2020). Possui 

graduação em Pedagogia pela Universidade Federal de Viçosa (2007) e Mestrado em 

Educação pela Universidade Federal de Juiz de Fora (2011). Atualmente é professora 

da Universidade do Estado de Minas Gerais, atuando na direção da Unidade (2017-

2021). Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Planejamento e 

Desenvolvimento Curricular, atuando principalmente nos seguintes temas: formação de 

professores, currículo, raça, gênero e sexualidade. Foi coordenadora de área do 

subprojeto PIBID Ciências Biológicas - UEMG/Ubá 2012-2018. Chefe do Departamento 

de Ciências Humanas e Linguagens UEMG/Ubá (2016-2017). Foi Coordenadora do 

Núcleo de Educação Socioambiental UEMG/Ubá (2011-2012). Foi Supervisora 

Pedagógica pela Escola Estadual Padre Joãozinho em Ubá - MG (2013 - 2014). 

 

 


