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INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS 
 

Competências 
 

Planejar, dirigir, executar, controlar e avaliar as ações setoriais a cargo do Estado que visem à promoção de atividades de 

ensino superior, pesquisa e extensão, observadas as políticas formuladas pela SEDECTES. 

 

Legislação 
 

Lei nº 22.257, de 27 de julho de 2016 (art. 63) 

Decreto nº 45.873, de 30 de dezembro de 2011 
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CARGOS E CARREIRAS 
 

Quantidade de Cargos da UEMG x Situação funcional (Fonte: SISAP- Dados funcionais de outubro de 2018) 

Cod 
Orçamento 

Dotação 

Sigla da 
Instituição 

Nome da Instituição 

Ativo 

Inativo Total 
Efetivo Contrato Designado 

Ex-
efetivados 

Recrutamento 
Amplo 

Total 
Ativo 

2351 UEMG UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS 710 367 1.105 1 125 2308 304 2.612 

 
Quantidade de Cargos da UEMG por Carreira x Situação funcional (Fonte: SISAP- Dados funcionais de outubro de 2018) 

Cod 
Orçament
o Dotação 

Instituição  
DotaçãoSigl

a 
Instituição Dotação Sigla Carreira Nome Carreira 

  Inativ
o 

Total 
Geral Contrat

o 
Designad

o 
Efetiv

o 
Ex-

efetivado 
Recrutament

o Amplo 
Total 
Ativo 

2351 UEMG UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS ATB 
ASSISTENTE TECNICO DE EDUCACAO 
BASICA - - 1 - - 1 - 1 

2351 UEMG UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Carreiras não 
enquadradas Carreiras não enquadradas - - - - - 0 3 3 

2351 UEMG UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS Rec. Amplo Rec. Amplo - - - - 125 125 - 125 

2351 UEMG UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS PES PROFESSOR DE EDUCACAO SUPERIOR - 1.105 588 1 - 1.694 214 1.908 

2351 UEMG UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS AGOV AGENTE GOVERNAMENTAL - - 1 - - 1 - 1 

2351 UEMG UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS GGOV GESTOR GOVERNAMENTAL - - 1 - - 1 - 1 

2351 UEMG UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS ASGPD 
ASSISTENTE DE GESTAO E POLITICAS 
PUBLICAS EM DESEN - - 2 - - 2 - 2 

2351 UEMG UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS EPPGG 
ESPEC.EM POLITICAS PUBLICAS E 
GESTAO GOVERNAMENTAL - - 4 - - 4 - 4 

2351 UEMG UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS ANGPD 
ANAL. DE GESTAO E POL.PUB. EM 
DESENVOLVIMENTO - - 2 - - 2 - 2 

2351 UEMG UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS TUNIV 
CONTRATO ADMINISTRATIVO 
TECNICO UNIVERSITARIO 113 - - - - 113 - 113 

2351 UEMG UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS TUNIV TECNICO UNIVERSITARIO - - 68 - - 68 29 97 

2351 UEMG UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS ANU ANALISTA UNIVERSITARIO - - 37 - - 37 46 83 

2351 UEMG UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS ANU 
CONTRATO ANALISTA UNIVERSITARIO 
LEI 18185 2009 254 - - - - 254 - 254 

2351 UEMG UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS AUNIV 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
UNIVERSITARIO - - 4 - - 4 

12 16 

2351 UEMG UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS TDR 
TECNICO DE DESENVOLVIMENTO 
RURAL - - 1 - - 1 - 1 

2351 UEMG UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS AUDI AUDITOR INTERNO - - 1 - - 1 - 1 
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Relatório de Cargos Comissionados, Funções e GTE (Existentes, Providos e Vagos) da UEMG 
Cod 

Orçamento 
Dotação 

Sigla Dotação 
atual 

Instituição Dotação atual Cargo / Função/Grat. 
Existente

s 

Total de 
Provido

s 

Provido por 
Servidor Efetivo 

Providos por 
Recrutamento 

Amplo 

Providos 
por 

Designados 

Vago
s 

2351 UEMG 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS DAD/DAI 192 183 59 124 0 9 

2351 UEMG 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS FGD/FGI 17 15 15 0 0 2 

2351 UEMG 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS GTE 53 47  -  - 0 6 

2351 UEMG 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS Autoridades 6 6 5 1 0 0 

2351 UEMG 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS 

Cargos  
Específicos 0 0 0 0 0 0 

2351 UEMG 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS Funções Específicas 0 0 0 0 0 0 
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*Informações retiradas a partir do monitoramento das ações de acompanhamento intensivo por meio do  
MG Planeja 

METAS E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO 
 

 

Meta: 302 - Adaptar e reformar o prédio do IPSEMG para instalação da Escola de Design da 
UEMG 
 

Eixo(s) Estratégico(s): Desenvolvimento Produtivo, Científico e Tecnológico  
 

Ação: 758 - Adaptação e reforma do prédio do IPSEMG para 
instalação da Escola de Design da UEMG 

Status: 

 

 

Em andamento 

ÓRGÃO RESPONSÁVEL ÓRGÃO(S) CORRESPONSÁVEL(IS )  

Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do 
Estado de Minas Gerais - DEER/MG 

DESCRIÇÃO  

A ação destina-se à reforma e restauração da antiga sede do IPSEMG para instalação da Escola de Design da UEMG. A 
recuperação física do prédio e adaptação funcional para abrigar as instalações da Escola respeitarão o projeto original do 
edifício, uma vez que o imóvel é tombado pelo Patrimônio Histórico. 
O planejamento da obra foi feito em três etapas, sendo a primeira referente à entrega da área destinada ao Museu da 
Moda no pavimento térreo;  a segunda etapa atinente às demolições e remoções gerais; e a terceira etapa referente ao 
restante da execução da obra. 
 

 

T IPO DE AÇÃO 

Cronograma 
MARCO FINAL:   Escola de Design estruturada e em funcionamento 

CONCLUSÃO/TENDÊNCIA DE CONCLUSÃO: 15/09/2019 
 
 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

Orçamentário 2015 2016 2017 2018 Acumulado 

Executado  R$ 2.664.043,48 R$ 5.043.129,57 R$ 5.528.077,71  R$ 18.576.187 R$ 31.811.438,64 

Obs: Valores declaratórios, não vinculados diretamente à dotações orçamentárias e integrados aos sistemas de 
execução orçamentária/financeira. 
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PROGRAMAS E AÇÕES RELEVANTES 
 

 

Programa de Graduação 

Até 2014, a UEMG ofertava 32 cursos de graduação presenciais e dois cursos de graduação a distância, estes 

últimos oferecidos por meio do Convênio nº 78.2376/2013, firmado com a Universidade Aberta do Brasil (UAB). 

A oferta de cursos presenciais foi ampliada com a incorporação das atividades de ensino, pesquisa e extensão 

das fundações educacionais de ensino superior associadas à UEMG, por meio da Lei nº 20.807, de 26 de julho 

de 2013, que foi efetivada gradativamente durante o ano de 2014, com a publicação de decretos que 

regulamentaram o processo de absorção das fundações. O quadro abaixo mostra a evolução do número de 

cursos e vagas ofertados nos processos seletivos de ingresso. 

 

Cursos e vagas de Graduação ofertados pela UEMG entre 2014 e 2018 

Ano Cursos Ofertados Vagas Ofertadas 

2014 34 1.975 

2015 88 6.025 

2016 109 6.520 

2017 115 6.350 

2018 115 6.185 
Fonte: elaborado pela equipe da Universidade do Estado de Minas Gerais. 
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No âmbito do ensino, a Universidade mantém, desde 2013, sua participação no Programa Institucional de Bolsa 

de Iniciação à Docência (PIBID) e no Programa de Educação Tutorial (PET). Mais recentemente, a UEMG passou 

a atuar também com o Programa de Residência Pedagógica (PRP).  

 

O Projeto Institucional PIBID/UEMG é composto por subprojetos das Unidades Acadêmicas, elaborados pelos 

professores coordenadores de área, objetivando a formação dos estudantes das Licenciaturas e para a Educação 

Básica. Destacam-se, na execução do Programa, as parcerias estabelecidas com as secretarias municipais e com 

a Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais. 

 

O PIBID é desenvolvido na UEMG desde 2012. Em fevereiro de 2018 foi encerrado o Edital CAPES 061/2013 com 

293 bolsistas, sendo 231 de iniciação à docência, 42 professores supervisores, 24 coordenadores – professores 

da UEMG (21 Coordenadores de Área, 02 Coordenadoras de Gestão de Processos Educacionais e 01 

Coordenadora Institucional). 04 professores colaboradores das Unidades da UEMG; 91 professores 

colaboradores das Escolas participantes; 39 escolas, sendo 25 escolas municipais e 14 estaduais; 8.908 

estudantes da Educação Básica envolvidos. Em 2018 a CAPES concedeu 43.875 bolsas para estudantes de 285 

cursos de licenciatura no Brasil. Minas Gerais é o estado com maior número de bolsas – 4.792 o que corresponde 

a 10,92% das bolsas de todo país. 

 

O Programa de Educação Tutorial (PET) é uma iniciativa do Ministério da Educação com a proposta de praticar 

o modelo de indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão. No âmbito da UEMG, além de um incentivo 

à melhoria da graduação, o PET procura estimular a criação de um modelo pedagógico para a Universidade, de 

acordo com os princípios estabelecidos na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 

 

O Projeto desenvolvido na Faculdade de Educação, Campus Belo Horizonte, intitulado “Formação docente para 

o trabalho com relações étnico-raciais na educação infantil: uma proposta de fortalecimento acadêmico e de 

combate às desigualdades raciais”, pretende aprofundar o estudo e a reflexão em torno de um conjunto de 

referências sobre as relações étnico-raciais, capazes de contribuir para a qualificação da intervenção a ser feita 

pelo/a professor/a no âmbito dessa primeira etapa escolar. O Projeto da UEMG foi aprovado no Edital n° 

11/2012 com a concessão de bolsas para os estudantes do curso de Pedagogia, cuja participação se mantém 

desde sua implantação, em 2013. 

 

O Programa de Residência Pedagógica na UEMG teve início com a abertura dos editais pela CAPES (Edital 

06/2018) e é uma atividade de formação realizada por um discente regularmente matriculado em curso de 

licenciatura e desenvolvida numa escola pública de educação básica da rede estadual ou municipal, denominada 

escola-campo. O Programa se caracteriza como uma experiência piloto no Brasil. 

 

Na escola-campo, o residente é acompanhado por um professor da educação básica, denominado preceptor. A 

orientação do residente é realizada por um docente da IES, denominado docente orientador. A coordenação do 

Projeto Institucional de Residência Pedagógica é realizada por um docente selecionado segundo os critérios 

dispostos na Portaria 45/2018 e denominado Coordenador Institucional. 

 

A residência pedagógica tem o total de 440 horas de atividades distribuídas da seguinte forma: 60 horas 

destinadas à ambientação na escola; 320 horas de imersão, sendo 100 de regência, que inclui o planejamento e 

execução de pelo menos uma intervenção pedagógica; e 60 horas destinadas à elaboração de relatório final, 

avaliação e socialização de atividades. 

 

Por fim, a Divisão Suplementar de Registro de Diplomas (DSRD) da UEMG foi criada no segundo semestre de 

1999, com a missão de registrar os diplomas dos cursos de graduação e pós-graduação da UEMG.  Além disso, 
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atendendo ao que dispõe a Resolução CNE/CES nº 12, de 13 de dezembro de 2007, a Universidade também 

registra os diplomas de graduação de instituições não-universitárias vinculadas ao sistema estadual e federal de 

educação. No período de 2014 a maio de 2018, a Divisão de Registro de Diplomas registrou 13.117 diplomas. 

Houve uma redução no registro de diplomas no ano de 2015 em decorrência de uma baixa no quadro de pessoal 

do setor, que foi corrigida no início de 2016, regularizando o processo de registro dos diplomas. 

 

Seminário de Pesquisa e Extensão 

 

O Seminário de Pesquisa e Extensão da UEMG é um dos mais importantes eventos da Universidade. Realizado 

desde 1996, seu objetivo é promover a integração de atividades de pesquisa, extensão e ensino e intensificar a 

integração entre professores e acadêmicos de diferentes unidades e instituições. O crescimento do número de 

trabalhos tem sido acompanhado pelo aprofundamento das reflexões e, principalmente, pela crescente 

integração observada entre as ações de pesquisa e extensão. 

 

Programa de Apoio à Extensão Universitária (PAEx) 

 

O Programa Institucional de Apoio à Extensão Universitária (PAEx) é um dos principais instrumentos de 

desenvolvimento de ações extensionistas da Universidade. Mantido, preponderantemente, com recursos do 

tesouro estadual, ele tem por objetivo contribuir para a formação acadêmica e profissional de estudantes de 

graduação, por meio de sua participação no desenvolvimento de projetos de extensão universitária. O PAEx 

contribui para a efetivação da política de extensão da UEMG e para institucionalização das atividades de 

Extensão no âmbito das Unidades Acadêmicas. 

 

Programa de Extensão Universitária (PROEXT) 

 

O Programa de Extensão Universitária (ProExt – MEC/SESu) do Ministério da Educação tem o objetivo de apoiar 

as instituições públicas de ensino superior no desenvolvimento de programas ou projetos de extensão que 

contribuam para a implementação de políticas públicas. Criado em 2003, o ProExt abrange a extensão 

universitária com ênfase na inclusão social. A UEMG participa regularmente dos editais ProExt e teve algumas 

de suas propostas aprovadas no período de 2014 a 2016. A participação da UEMG no PROExt ainda é modesta, 

em virtude da exigência do MEC de que o coordenador seja um professor efetivo. De qualquer forma, deve-se 

ressaltar a elevada qualidade dos projetos ou programas desenvolvidos pela Universidade no âmbito dessa 

iniciativa. 

 

Jogos Universitários 

 

A UEMG, comprometida com o desenvolvimento regional e social de Minas Gerais, tem como um dos 

instrumentos na formação humana, a prática esportiva universitária. A realização dos Jogos Universitários das 

Universidades do Estado de Minas Gerais (JUEMG) já está consolidada na Universidade, acontecendo desde 

1995, em todas as cidades onde a UEMG está presente. 

 

Cooperação e intercâmbio da pesquisa 

 

A UEMG possui atualmente 36 convênios internacionais assinados sob diversas modalidades, tais como 

intercâmbio, protocolo de intenções e termos de cooperação técnica, para possibilitar a interação entre a UEMG 

e diversas universidades internacionais. Estes convênios foram assinados com universidades da Alemanha, 

Bélgica, Canadá, Colômbia, Coréia do Sul, Cuba, Estados Unidos e França. 
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Prêmios de Iniciação Científica 

 

As pesquisas desenvolvidas na UEMG têm sido reconhecidas por diferentes organizações e entidades nacionais 

e internacionais. A exemplo disso, tem-se a conquista dos primeiros lugares em edições do Prêmio Jovem 

Cientista, promovido pelo CNPq: o 1º lugar na edição de 2012 e 2º lugar na edição de 2017.   

 

A UEMG tem sido reconhecida também na promoção de iniciativas de inovação. Em 2017, o aplicativo Olhos 

D’Água, desenvolvido em parceria entre os cursos de Ciências Biológicas e Engenharia da Computação da UEMG 

Unidade Divinópolis, foi agraciado com o 2º lugar na categoria Ideias Inovadoras Implementáveis (modalidade 

Inovação em Políticas Públicas) do Prêmio Inova Minas Gerais, promovido pela Secretaria de Estado de 

Planejamento e Gestão (SEPLAG/MG). 

 

Na primeira edição do Prêmio Inova Minas Gerais, em 2016, a UEMG foi igualmente destaque.  A servidora da 

Gerência de Recursos Humanos da Reitoria da UEMG, Emiliana Drumond, foi agraciada com o terceiro lugar. 

Emiliana foi premiada por sugerir a capacitação de servidores dos órgãos públicos estaduais que compõem a 

Cidade Administrativa para o atendimento na Língua Brasileira de Sinais. 

 

No ano de 2017, a equipe da Coordenadoria de Educação a Distância da UEMG, vinculada à Pró-Reitoria de 

Ensino, encabeçou o Projeto “EaD sem Fronteiras: Língua Brasileira de Sinais nas Minas Gerais”. O projeto 

realizado em parceria com a Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social (SEDESE/MG), 

conquistou em dezembro de 2017 o reconhecimento de melhor iniciativa na categoria “Tecnologia Aplicada a 

Gestão de Pessoas”, do Prêmio Sucesu Minas, promovido anualmente pela Sociedade dos Usuários de 

Tecnologia de Minas Gerais (Sucesu Minas). 

 

 

Programa de Pós-Graduação na UEMG 

A Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) ampliou entre os anos de 2015 e 2018 a criação e a oferta 

de cursos de Pós-graduação Stricto Sensu, no nível de Mestrado e Doutorado em atendimento às demandas do 

Campus de Belo Horizonte e Unidades do Interior de Minas Gerais. 

 

Programas de Pós-graduação Stricto Sensu da UEMG entre 2015 e 2018 

CURSO CAMPUS/UNIDADE 

Mestrado Acadêmico em Design 
Mestrado Acadêmico em Educação 
Mestrado Acadêmico em Engenharia de Materiais (UEMG-UFOP) 
Mestrado Acadêmico em Artes 
Mestrado Acadêmico em Ciências Ambientais 
Mestrado Profissional em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente 
Mestrado Profissional em Segurança Pública e Cidadania 
Doutorado Acadêmico em Engenharia de Materiais (UEMG-UFOP) 
Doutorado Acadêmico em Design 

Campus BH 
Campus BH 
Campus BH 
Campus BH 
Unidade Frutal 
Unidade Passos 
Campus BH 
Campus BH 
Campus BH 

Fonte: elaborado pela equipe da Universidade do Estado de Minas Gerais. 

 

A UEMG também ampliou a criação e a oferta de cursos de Pós-graduação Lato Sensu, no nível de especialização, 

bem como no número de estudantes matriculados em diferentes Unidades da Universidade. 

No período de 2015 a 2018 foram criados 21 novos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, em diferentes Unidades 

da UEMG. Somados aos outros cursos que já estavam em situação regular no período, a UEMG possui 
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atualmente, o total de 33 de especializações em condições de serem ofertadas. A UEMG tem recebido inúmeras 

demandas de parceria por instituições públicas e privadas para a oferta de cursos de pós-graduação. 

Em 2018, foram oferecidos cursos de Pós-graduação Lato Sensu, por oito Unidades Acadêmicas, para um total 

de 725 alunos – aí incluídos 261 estudantes de dois cursos de especialização a distância. Os cursos ofertados na 

modalidade a distância são: Pós-graduação Lato Sensu Especialização em Gestão Pública e Pós-graduação Lato 

Sensu Especialização em Gestão Pública Municipal. 

Número de cursos de Especialização criados pelo Conselho Universitário – CONUN ou com nova oferta 

autorizada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – COEPE, entre 2015 e 2018, por unidade 

acadêmica da UEMG 

UNIDADE Nº de cursos aprovados pelo COEPE/CONUN 

Campus Belo Horizonte 

Escola de Design 4 

Escola de Música 3 

Guignard 1 

FaE 2 

FaPP 5 

Unidades do Interior 

Divinópolis 6 

Frutal 2 

Passos 7 

Cláudio 1 

Carangola 1 

Campanha 1 

TOTAL: 33 
Fonte: elaborado pela equipe da Universidade do Estado de Minas Gerais. 

 

 

Programa de Pesquisa na UEMG 

O crescimento e a sistematização da pesquisa na UEMG podem ser evidenciados por meio de diversos 

indicadores, entre eles, o número de projetos de pesquisa realizados, o número de bolsas de iniciação científica 

concedidas aos estudantes, além do número de grupos de pesquisa atuantes. 

 

Além de propiciar a formação profissional aos discentes, em cursos de graduação e pós-graduação, a 

Universidade é responsável por produzir e disseminar conhecimento e novas tecnologias, articular saberes e 

formar cidadãos capazes de analisar dados e informações, bem como aplicar o conhecimento adquirido à sua 

realidade social. Uma grande parte dessa função se dá a partir da participação de estudantes e professores nos 

projetos de pesquisa. A UEMG apresentou um aumento significativo no número de projetos de pesquisa em 

suas unidades. Em 2018, estão sendo realizados aproximadamente 1.451 projetos de pesquisa na instituição. 

 

Em 2015, a UEMG contava com 60 grupos de pesquisa no “Diretório dos Grupos de Pesquisa” do CNPq. 

Atualmente, a Universidade apresenta 135 grupos de pesquisa cadastrados no Diretório, número que duplicou 

nos quatro últimos anos. 

 

Entre os anos de 2015 de 2018, além do número de projetos de pesquisas realizados, a UEMG também 

aumentou o número de bolsas de iniciação científica concedidas: atualmente, a UEMG conta com 619 bolsas de 

iniciação científica e tecnológica, contra 259 bolsas vigentes em 2014. Do total de bolsas hoje concedidas, 360 

tem origem no programa próprio da Universidade, o PAPq-UEMG e 259 são concedidas pelos órgãos de 

fomento: a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG e o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq.  
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A UEMG tem buscado ao longo dos anos a expansão de seus laboratórios para a consolidação de suas ações no 

âmbito da pesquisa científica. A Universidade conta com diversos laboratórios em seus campi dedicados às 

diferentes áreas do conhecimento. A exemplo disso, tem-se na Faculdade de Engenharia (FAENGE), no município 

de João Monlevade, a implantação de um laboratório tecnológico que conta com a instalação de equipamentos 

modernos doados pelo Centro de Bioengenharia de Espécies Invasoras de Hidrelétricas (CBEIH) ligado à antiga 

Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais (CETEC). A expectativa é que Faculdade de Engenharia (FAENGE), 

por meio do desenvolvimento de seu centro de tecnologia, poderá atender e realizar trabalhos em parceria com 

os diversos conglomerados industriais situados na região do Vale do Aço, tais como as empresas: Aperam, 

ArcelorMittal, Cenibra e Usiminas. Para tanto, a FAENGE necessita avançar na adequação de seu espaço físico 

para permitir o pleno funcionamento de seu centro de tecnologia. 

 

O fato de a UEMG ser uma universidade pública e multicampi tem contribuído para a expansão da educação 

superior na esfera estadual. Trata-se de um processo de descentralização de suas unidades de ensino, 

adequando-se à multiplicidade dos perfis regionais e consolidando um movimento de interiorização das 

atividades de pesquisa, ensino e extensão. 

 

 

Programa de Extensão Universitária na UEMG 

As ações de extensão da UEMG baseiam-se nos parâmetros dispostos na Política Nacional de Extensão, 

construída pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras — FORPROEX.  

 

No universo multifacetado em que se constitui a extensão universitária, a UEMG desenvolve ações que vão 

desde a área cultural até programas de capacitação para produtores rurais, sem falar de ações de intervenção 

pedagógica, de assistência psicológica, jurídica, ou de intervenções em questões sociais ligadas a comunidades 

indígenas ou quilombolas.  

 

Essas ações têm como diretrizes norteadoras os seis programas institucionais da Universidade, a saber: Ações 

afirmativas e Relações Étnico-raciais; Direitos das crianças e adolescentes; Cultura e Desenvolvimento; Educação 

do Campo; Educação Integral; e Direitos à produção e ao acesso à arte e à cultura. Ademais, desde 2017, pela 

resolução COEPE/UEMG nº 223, a UEMG abriga, como incubadora, empresas júniores de diversos setores, 

nascidas do empreendedorismo de seus corpos discente e docente. 

 

O gráfico e a tabela abaixo apresentam, respectivamente, as atividades de extensão na UEMG de 2014 a 2018 e 

a relação de Empresas Júniores abrigadas nas dependências da UEMG, originadas em pouco mais de um ano. 
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Ações de Extensão da UEMG registradas, por ano, entre 2014 e 2018 

  

Fonte: elaborado pela equipe da Universidade do Estado de Minas Gerais. 

 
 

Quadro situacional das Empresas Júniores da UEMG 

UNIDADE EMPRESA Cursos Envolvidos 

CARANGOLA PROVISÃO – EMPRESA JUNIOR 

Administração; Ciências Biológicas; 
Geografia; História; Letras - Português 
e Inglês; Matemática; Pedagogia; 
Serviço Social; Sistemas de 
Informação; Turismo 

DIVINÓPOLIS ESTRUTURAR EMPRESA JÚNIOR Engenharia Civil 

DIVINÓPOLIS PROINOVA Engenharia de Produção 

DIVINÓPOLIS BOOSTER Engenharia da Computação 

DIVINÓPOLIS CIQ Química 

FRUTAL AVANCE CONSULTORIA JÚNIOR Administração e Direito 

ITUIUTABA CONSULTORIA EM ENGENHARIA ELETRICA - CEEL Engenharia Elétrica 

JOÃO MONLEVADE SÊNIOR CONSULTORIA AMBIENTAL Engenharia Ambiental 

JOÃO MONLEVADE METAL MINAS 
Engenharia de Minas 

Engenharia Metalúrgica 

JOÃO MONLEVADE PILAR ENGENHARIA JÚNIOR Engenharia Civil 
Fonte: elaborado pela equipe da Universidade do Estado de Minas Gerais. 

 

 

O número crescente de público atingido pelas ações extensionistas da UEMG revela o enorme potencial de 

interlocução que a extensão tem com a sociedade em geral, conforme é ilustrado no gráfico abaixo: 
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Público atingido, por ano, pelas ações de Extensão da UEMG 

 
Fonte: elaborado pela equipe da Universidade do Estado de Minas Gerais. 

 

 

COLEGIADOS E GRUPOS 
 

Não existem Colegiados e Grupos coordenados por esta instituição. Foram desconsideradas instâncias internas 

ao órgão ou entidades. 

 

 

AVANÇOS NOS MARCOS INSTITUCIONAIS E REGULATÓRIOS 
 

Programa de Assistência Estudantil 

 

Os planos e as políticas de assistência estudantil contam com o apoio da área da Extensão, pela sua correlação 

com ações sociais. Por esse motivo, a Pró-Reitoria de Extensão mantém uma Coordenadoria de Assuntos 

Estudantis.  

 

Amparada pela Lei 22.570/2017, que normatiza a política de cotas para o ingresso na universidade, e pelo 

Programa de Seleção Socioeconômica (PROCAN) da UEMG, que garante, na esfera da Universidade, o 

cumprimento dessa lei, a UEMG, hoje, tem a maior parte de seus estudantes oriundos de escolas públicas. Além 

do PROCAN, a UEMG mantém um sistema de bolsas de trabalho para alunos carentes, que visam à permanência 

do estudante na universidade, no sentido de garantir-lhe algum tipo de assistência.   

 

 

AGENDA DOS PRIMEIROS 100 DIAS DE 2019 
 

 Há a necessidade de realização do Concurso Público para Professor de Ensino Superior, que já foi 

autorizado pela Câmara de Orçamentos e Finanças (COF).  

 

 Há a necessidade de realização do Concurso Público para Analista e Técnico Universitário, também já 

foi autorizado pela Câmara de Orçamentos e Finanças.  
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 Há a necessidade de realização de Processo Seletivo Simplificado (PSS) para Analista e Técnico 

Universitário, visando atender as demandas da Universidade, tendo em vista o processo de expansão 

promovido pela Lei 20.807/2013. 

 
 

DESAFIOS E OPORTUNIDADES 
  

 Adequar o quadro de pessoal em função da expansão da Universidade promovida pela Lei 20.807/2013, 

em que se absorveu seis fundações de ensino superior: Fundação Educacional de Carangola, Fundação 

Educacional do Vale do Jequitinhonha, Fundação de Ensino Superior de Passos, Fundação Educacional 

de Ituiutaba, Fundação Cultural Campanha da Princesa e Fundação Educacional de Divinópolis. 

 

 Efetivação do Programa de Assistência Estudantil, instituído pela Lei nº 22.570/2017, que busca 

contribuir para a permanência dos estudantes nos cursos – técnicos de nível médio, de graduação e pós-

graduação – e apoiar o desenvolvimento acadêmico, social, cultural e profissional desses alunos, 

reduzindo a evasão na Universidade do Estado de Minas Gerais, por meio da concessão de auxílios 

pecuniários e da oferta de serviços voltados para a formação integral e para o aprimoramento do 

desempenho acadêmico. 

 

 Criação de um novo Sistema Acadêmico na Universidade por meio da contratação da Companhia de 

Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais (Prodemge), visto que o atual sistema não 

consegue contemplar as demandas básicas e as especificidades do corpo docente e discente. 

 

 Elaborar e implementar ações de acessibilidade, que visem a garantir o acesso efetivo dos estudantes 

com deficiência nas diversas Unidades Acadêmicas da UEMG e o cumprimento da Lei 10.098/2000, além 

de atender as demandas do Ministério Público nas diversas comarcas em que a Universidade está 

presente. 

 

 Elaborar projetos de pesquisa em parceria com outras universidades, visando a captação de recursos e 

o aprimoramento das diferentes áreas de pesquisa. 

 

 Aumentar no número de Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, cujo principal obstáculo à oferta 

de novos cursos, até 2017, era o número reduzido de professores doutores efetivos. A expectativa é de 

que, em 2019, como resultado do ingresso de novos doutores efetivos, novas propostas de cursos de 

mestrado e de doutorado sejam encaminhadas pela UEMG à Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES) para serem analisados. 

 

 Ampliar o uso de EaD nas atividades de ensino, visando a promover a disseminação e a valorização do 

deste: por meio da oferta de capacitação na modalidade à distância aos servidores estaduais e aos 

alunos dos cursos de graduação (licenciaturas) da UEMG, pretende-se otimizar recursos e propiciar a 

participação de pessoas geograficamente dispersas. 

 

 Promover a internacionalização da UEMG de forma sistemática e sustentável: na busca da excelência 

acadêmica, da disseminação do respeito à diversidade cultural e da valorização dos contextos locais, por 

meio de parcerias internacionais estratégicas, redes interuniversitárias com vocação internacional, da 

atração e do acolhimento de estrangeiros e da capacitação discente e docente no exterior. 


