
Universidade Federal de Juiz de Fora
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6.1.4 Poĺıtica de capacitação e de formação continuada para tutores . . . 77

6.2 Organização e Gestão da Instituição . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

6.2.1 Sustentabilidade Financeira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

6.3 Resultados da autoavaliação: Percepção da Comunidade Acadêmica . . . . 83
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3.10 Números de respondentes nas avaliações do ERE, peŕıodos 2020/1 e 2020/3. 33
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CPA Comissão Própria de Avaliação vi, xiii, 15, 16, 18,

20, 21, 24, 25, 32–
36, 83, 85–87, 125,
134

CPC Conceito Provisório de Curso 26–29
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Prograd Pró Reitoria de Graduação 7, 14, 18, 33, 42,
47–51, 62, 68, 69,
85, 120, 121
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Pró-Reitor de Infraestrutura e Gestão: Marcos Tanure Sanábio
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Ribeiro

xiii de 134



Composição da Comissão Setorial Própria de Avaliação
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Apresentação

O presente documento consiste no Relatório Parcial de Autoavaliação Institucional
da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) relativo ao ano de 2021, elaborado pela
Comissão Própria de Avaliação, em atendimento ao estabelecido pelo Sistema Nacional
de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) do Ministério da Educação. Trata-se de um
importante documento de reflexão e transformação da realidade institucional. Para tanto,
a Comissão Própria de Avaliação realizou um levantamento de informações que contou
com a participação de diversos setores da UFJF e de consultas feitas à comunidade aca-
dêmica. Em atendimento às diretrizes do Sinaes, espera-se que este relatório - elaborado
conforme orientações constantes da Nota Técnica Inep/Daes/Conaes no

¯ 65/2014- sirva
como instrumento de autoconhecimento para subsidiar o aprimoramento institucional.
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Introdução

1.1 Dados da Mantenedora

Razão Social: Ministério da Educação - MEC

CNPJ: 00.394.445/0188-17

Categoria Administrativa: Pessoa Juŕıdica de Direito Público - Federal

Endereço: Esplanada dos Ministérios, Plano Piloto, Braśılia - DF

CEP: 70047900

Portal: www.mec.gov.br e-mail: mec@mec.gov.br

1.2 Dados da Mantida

Razão Social: Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF

Código no MEC: 576

CNPJ: 26.121.806/0001-21

Criação: “A Universidade Federal de Juiz de Fora foi criada em 23 de dezembro de
1960, por meio da lei no

¯ 3.858, assinada pelo Presidente Juscelino Kubistschek, a
partir da agregação de estabelecimentos de ensino superior da cidade, reconhecidos
e federalizados, que na época oferecia os cursos de Engenharia, Medicina, Ciências
Econômicas, Direito, Farmácia e Odontologia.”

Finalidade: A declaração da missão da UFJF encontra-se expressa no Art. 5o¯ do Estatuto
(Portaria 1.105, 28/09/1998):

A Universidade tem por finalidade produzir, sistematizar e socializar o saber filo-
sófico, cient́ıfico, art́ıstico e tecnológico, ampliando e aprofundando a formação
do ser humano para o exerćıcio profissional, a reflexão cŕıtica, a solidariedade

1
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nacional e internacional, na perspectiva da construção de uma sociedade justa
e democrática e na defesa da qualidade de vida.

Ato autorizativo Portaria 1.105, de 28 de setembro de 1998

Recredenciamento: Portaria MEC no
¯ 1441 de 7 de outubro de 2011

Endereço: Campus Universitário, Bairro Martelos

Cidade: Juiz de Fora

Estado: Minas Gerais

CEP: 36036-900 Juiz de Fora, MG

Portal: https://www2.ufjf.br/ufjf/ e-mail: gabinete.reitoria@ufjf.edu.br

Organização Acadêmica: Universidade

1.3 Informações gerais da UFJF – ano de 2021

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) é uma instituição pública vinculada
ao Ministério da Educação (MEC), detentora de autonomia administrativa, patrimonial,
financeira, didática e disciplinar, que oferece cursos de ensino superior, pós-graduação
lato sensu e stricto sensu, além de atuar, de forma indissociável, nas áreas de pesquisa e
extensão. Dividida em dois campi (Juiz de Fora e Governador Valadares) e mais 55 polos
de educação a distância no estado de Minas Gerais, a UFJF é considerada polo cient́ıfico
e cultural da Zona da Mata Mineira e Região Sudeste do páıs, referência na formação de
profissionais qualificados nas áreas de Educação, Saúde e Tecnologia.

Criada em 23 de dezembro de 1960, por ato do então presidente Juscelino Kubitschek,
a Instituição experimentou uma importante expansão no âmbito do Programa de Apoio
a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), acompa-
nhada da evolução em suas áreas de atuação, inclusive com a implantação de um campus
avançado na cidade de Governador Valadares MG, cujas atividades foram iniciadas em no-
vembro de 2012. A atual gestão da UFJF teve ińıcio em abril de 2016, tendo sido reeleita,
em 2019. A estrutura organizacional geral da Instituição pode ser visualizada na Figura
1.1, adaptada da resolução Consu no

¯ 71/2020; para melhor detalhamento da estrutura,
pode-se consultar o site do Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal
(Siorg).
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1.3.1 Estrutura organizacional

Figura 1.1: Estrutura organizacional da UFJF.

Fonte: Adaptado do Anexo 1 da Resolução Consu no¯71/ 2020.1

Na Figura 1.2 pode-se verificar o organograma do campus avançado de Governador
Valadares de forma mais detalhada. Cabe destacar que as duas Unidades Acadêmicas do
campus GV são independentes da Diretoria Geral - os Institutos de Ciências da Vida e
de Ciências Sociais Aplicadas, estando subordinadas diretamente à Reitoria.
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Figura 1.2: Estrutura organizacional da UFJF-GV.

Fonte: Adaptado do Portal da UFJF campus GV (Dispońıvel em: https://www2.ufjf.br/gv/sobre/o

rganizacao/organograma/#. Acessado em: fev/2022).
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1.3.2 Estrutura Administrativa da UFJF

REITORIA

Reitor: Marcus Vinicius David

Vice-reitora: Girlene Alves da Silva

Pró-Reitorias

Pró-Reitora de Assistência Estudantil e Educação Inclusiva: Cristina Simões Bezerra

Pró-Reitora de Cultura: Valéria de Faria Cristófaro

Pró-Reitora de Extensão: Ana Ĺıvia de Souza Coimbra

Pró-Reitora Adjunta de Extensão: Fernanda Cunha Sousa

Pró-Reitora de Graduação: Cassiano Caon Amorim

Pró-Reitora Adjunta de Graduação: Beatriz Francisco Farah

Pró-Reitor de Infraestrutura e Gestão: Marcos Tanure Sanábio

Pró-Reitora Adjunta de Infraestrutura e Gestão: Janezete Aparecida Purgato Marques

Pró-Reitora de Pós-Graduação e Pesquisa: Mônica Ribeiro de Oliveira

Pró-Reitor Adjunto de Pós-Graduação e Pesquisa: Luis Paulo da Silva Barra

Pró-Reitor de Planejamento, Orçamento e Finanças: Eduardo A. Salomão Condé

Pró-Reitora Adjunta de Planejamento, Orçamento e Finanças: Jucilene Melandre da
Silva

Pró-Reitora de Gestão de Pessoas: Renata Mercês Oliveira de Faria

Pró-Reitor Adjunto de Gestão de Pessoas: Warleson Peres

Diretorias

Diretor de Inovação: Fabŕıcio Pablo Virǵınio de Campos

Diretor de Relações Internacionais: Anderson Bastos Martins

Diretor de Ações Afirmativas: Julvan Moreira de Oliveira

Diretor de Imagem Institucional: Jorge Carlos Felz Ferreira

Diretor de Integridade e Controle Institucional: Frederico Augusto d’Avila Riani

Diretora de Avaliação Institucional: Michèle Cristina Resende Farage
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Secretário-Geral: Edson Vieira da Fonseca Faria

Chefe de Gabinete: Mara de Mendonça Loureiro

Hospital Universitário: Dimas Augusto Carvalho de Araújo

Diretor Geral do Campus de Governador Valadares: Ângelo Márcio Leite Denadai

Vice-Diretor Campus de Governador Valadares: Alex Sander de Moura

6 de 134



1.3 - Informações gerais da UFJF – ano de 2021 7 de 134

1.3.3 Quantitativo de docentes, discentes e técnicos administrativos
em educação

O total de discentes matriculados na UFJF no segundo peŕıodo de 2021 foi de 20.839,
em cursos de graduação e de pós-graduação, nas modalidades presencial (no formato
de Ensino Remoto Emergencial - ERE) e a distância (EaD), considerando todos os ca-
lendários letivos vigentes. Os estudantes foram organizados em calendários acadêmicos
diversificados de acordo com as necessidades dos cursos para atender às situações de ex-
cepcionalidade da pandemia.

Nas Tabelas 1.1 e 1.2 podem-se verificar os quantitativos de estudantes matriculados
nos cursos de graduação e de pós-graduação, respectivamente - os ingressantes dos cur-
sos de Medicina, Enfermagem e Odontologia do Campus de Juiz de Fora e do curso de
Odontologia do Campus de Governador Valadares tiveram que aguardar a regularização
do calendário dos cursos para iniciar as atividades.

Tabela 1.1: Distribuição de matŕıculas por tipo de curso.

Campus Ingressantes Concluintes Matriculados
GV 275 2 1.547
JF 1.226 307 14.521
Total 1.501 309 16.068

Fonte: Adaptado do Relatório de Gestão - Prograd 2021 (2022)

Tabela 1.2: Quantitativo de alunos por modalidade - pós-graduação.

Modalidade Tipo de curso Alunos

Lato sensu
Especialização 511

Especialização EaD 218

Stricto sensu
Mestrado 2.553
Doutorado 1.271

Residência Docente, Médicas e Multiprofissionais 218
Total 4.771

Fonte: Adaptado do Relatório de Gestão - Prograd 2021 (2022)

Nas tabelas 1.3 e 1.4 encontram-se discriminados os quantitativos de matriculados por
curso de graduação na modalidade presencial nos campi de Juiz de Fora e de Governador
Valadares, respectivamente.
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Tabela 1.3: Cursos presenciais de graduação por mo-
dalidade de curso, número de matriculados e turno -
UFJF/Campus sede.

Código No
¯ de

Curso
e-MEC

Grau
Matriculados

Turno

Administração 22451 B 363 D, N
Arquitetura e Urbanismo 13114 B 412 D

1153948 B 111 D
Artes Visuais

1153951 L 111 N
65361 B 100 D

Ciência da Computação
18518 B 201 N
1165350 B 36 N

Ciência da Religião
1165686 L 54 N
313086 B 152 D

Ciências Biológicas 13086 L 104 D
5000608 ABI 73 NSA

Ciências Contábeis 1132074 B 368 D, N
Ciências Econômicas 13090 B 459 D, N
Ciências Exatas 116502 B 1258 D

313087 B 59 N
13087 L 33 NCiências Sociais

5000609 ABI 122 NSA
Cinema e Audiovisual 1153947 B 158 D
Design 1153949 B 140 D

13089 B 496 D
Direito

21860 L 478 N
313092 B 55 D
13092 L 48 DEducação F́ısica

5000610 ABI 425 NSA
Enfermagem 38994 B - D
Engenharia Ambiental e Sanitária 116496 B 215 D
Engenharia Civil 13094 B 513 D
Engenharia Computacional 1120244 B 101 D
Engenharia de Produção 38594 B 301 N
Engenharia Elétrica - Energia 1109475 B 216 N
Engenharia Elétrica - Robótica e Automação Industrial 1109485 B 243 D
Engenharia Elétrica - Sistema de Potência 1109486 B 238 D
Engenharia Elétrica - Sistemas Eletrônicos 1109487 B 213 D
Engenharia Elétrica - Telecomunicações 1109488 B 203 D
Engenharia Mecânica 1109489 B 277 D
Estat́ıstica 113531 B 58 D
Farmácia 38509 B 511 D

313097 B 51 D
13097 L 89 D

Continua na próxima página
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Tabela 1.3 – continuação da página anterior
Código No

¯ de
Curso

e-MEC
Grau

Matriculados
Turno

Filosofia

5000611 ABI 53 NSA
313098 B 9 D
1166037 L 70 N
13098 L 4 D

F́ısica

5000613 ABI 83 NSA
Fisioterapia 13118 B - D

5000615 ABI 35 NSA
313099 B 120 D, NGeografia

13099 L 237 D, N
5000616 ABI 175 NSA
313100 B 91 D, NHistória

13100 L 267 D, N
Interdisciplinar em Artes e Design 116500 B 696 D
Interdisciplinar em Ciências Humanas 1120242 B 943 D, N

27657 B 157 D
Jornalismo

36356 B 156 N
13101 L 368 D, N

Letras
5000617 ABI 135 NSA

Letras - Libras 1268983 L 105 N
Letras - Tradução (Português, Espanhol, Francês, In-

glês, Italiano, Latim

313101 B 89 D

313102 B 9 D
1166038 L 72 N
13102 L 14 D

Matemática

5000618 ABI 67 NSA
Medicina 13103 B 260 D
Medicina Veterinária 1268972 B 535 D
Moda 1153950 B 122 N

1278855 L 65 DMúsica (Canto, Flauta transversal, Piano, Violão,

Violino, Violoncelo, Composição) 116490 B 51 D
Nutrição 116498 B 501 D
Odontologia 13104 B - D
Pedagogia 13105 L 352 D, N
Psicologia 13113 B 271 D

313106 B 80 D
1166039 L 81 N
13106 L 53 D

Qúımica

5000619 ABI 89 NSA
Rádio, TV e Internet 1374873 B 121 D
Serviço social 13107 B 333 D, N
Sistemas de Informação 1128364 B 181 N
Turismo 21589 B 258 D, N

Continua na próxima página
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Tabela 1.3 – continuação da página anterior
Código No

¯ de
Curso

e-MEC
Grau

Matriculados
Turno

Convênios - Exterior - - 2 D
Convênios - Outras Ifes - - - D
Total de matriculados 16.539

(*) Curso em extinção B - Bacharelado// L - Licenciatura// D - Diurno// N -
Noturno// ABI - Área Básica de Ingresso// NSA - Não se aplica

Fonte: Adaptado - CGCO (2021) e site do Setor de Regulação da Graduação da UFJF
(acessado em mar de 2022)

Tabela 1.4: Cursos presenciais de graduação por mo-
dalidade de curso, número de matriculados e turno -
UFJF/campus GV.

Código No
¯ de

Curso
e-MEC

Grau Turno
Matriculados

Administração 1178684 B D 259
Ciências Contábeis 1183351 B D 136
Ciências Econômicas 1178683 B D 235
Direito 1178675 B D 474
Educação F́ısica 1270439 B D 194
Farmácia 1185503 B D 8
Fisioterapia 1178689 B D 261
Medicina 5001167 B D -
Nutrição 1178688 B D 51
Odontologia 5001168 B D -
Total de matriculados 1.618

- Bacharelado/ D - Diurno

Fonte: Adaptado - CGCO (2021) e site do Setor de Regulação da Graduação da UFJF
(acessado em mar de 2022)

Na Tabela 1.5 encontram-se discriminados os quantitativos de matriculados por curso
de graduação na modalidade a distância (EaD) e por grau oferecidos pela UFJF.

Tabela 1.5: Cursos de graduação na modalidade a distân-
cia (EaD) oferecidos pela UFJF

Código No
¯ de

Curso
e-MEC

Grau
Matriculados

Administração Pública 1105396 B 143
Computação 1132188 L 113

Continua na próxima página
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Tabela 1.5 – continuação da página anterior
Código No

¯ de
Curso

e-MEC
Grau

Matriculados

Educação F́ısica 1202407 L 137
F́ısica 113527 L 37
Matemática 94692 L 92
Pedagogia 114089 L 305
Qúımica 113525 L 27
Total de matriculados 854

B - Bacharelado, L - Licenciatura

Fonte: Adaptado do Portal da UFJF
(https://www2.ufjf.br/ufjf/ensino/graduacao/, acessado em março de 2022; e
https://www2.ufjf.br/regula/referencial-de-cursos-ufjfe-mec/, acessado em

março de 2022)

Na Tabela 1.6 encontram-se os quantitativos de matriculados por curso de pós-
graduação na modalidade presencial oferecidos pela UFJF em ambos os campi.

Tabela 1.6: Cursos de pós-graduação na modalidade pre-
sencial e número de matriculados - UFJF, campus JF e
campus GV

Campus Curso No
¯

Juiz de Fora

Doutorado em Artes, Cultura e Linguagens 23
Doutorado em Biodiversidade e Conservação da natu-
reza

28

Doutorado em Ciência da Religião 61
Doutorado em Ciências Biológicas (comportamento e bi-
ologia animal)

3

Doutorado em Ciências Biológicas (imunologia e doen-
ças infecto-parasitárias/genética e biotecnologia)

37

Doutorado em Ciências Farmacêuticas 20
Doutorado em Ciências Sociais 56
Doutorado em Comunicação 37
Doutorado em Economia 43
Doutorado em Educação 92
Doutorado em Educação f́ısica 41
Doutorado em Engenharia Elétrica 94
Doutorado em F́ısica 38
Doutorado em História 63
Doutorado em Letras: Estudos Literários 79
Doutorado em Lingúıstica 48
Doutorado em Modelagem Computacional 44
Doutorado em Odontologia 29

Continua na próxima página
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Tabela 1.6 – continuação da página anterior
Campus Curso No

¯

Doutorado em Psicologia 64
Doutorado em Qúımica 61
Doutorado em Saúde 49
Doutorado em Saúde Coletiva 41
Doutorado em Serviço Social 28
Mestrado Acadêmico em Administração 30
Mestrado Acadêmico em Ciências Farmacêuticas 23
Mestrado Acadêmico em Enfermagem 28
Mestrado Acadêmico em Engenharia Civil 45
Mestrado Acadêmico em Matemática 24
Mestrado em Ambiente Constrúıdo 49
Mestrado em Artes, Cultura e Linguagens 50
Mestrado em Biodiversidade e Conservação da Natureza 50
Mestrado em Ciência da Computação 60
Mestrado em Ciência da Religião 35
Mestrado em Ciências Biológicas (Imunologia/Genética
e Biotecnologia)

32

Mestrado em Ciências da Reabilitação e Desempenho
F́ısico Funcional

40

Mestrado em Ciências Sociais 54
Mestrado em Cĺınica Odontológica 20
Mestrado em Comunicação 38
Mestrado em Direito 38
Mestrado em Economia Aplicada 31
Mestrado em Educação 82
Mestrado em Educação F́ısica 28
Mestrado em Engenharia Elétrica 97
Mestrado em Filosofia 23
Mestrado em F́ısica 21
Mestrado em Geografia 48
Mestrado em História 65
Mestrado em Letras: Estudos Literários 34
Mestrado em Lingúıstica 31
Mestrado em Modelagem Computacional 26
Mestrado em Odontologia 35
Mestrado em Psicologia 36
Mestrado em Qúımica 42
Mestrado em Saúde 45
Mestrado em Saúde Coletiva 44
Mestrado em Serviço Social 39
Mestrado Nacional Profissional em Ensino de F́ısica 11
Mestrado Profissional em Administração Pública (Pro-
fiap)

14

Continua na próxima página
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Tabela 1.6 – continuação da página anterior
Campus Curso No

¯

Mestrado Profissional em Ciência e Tecnologia do Leite
e Derivados

50

Mestrado Profissional em Educação Matemática 35
Mestrado Profissional em Ensino de Biologia (ProfBio) 18
Mestrado Profissional em Gestão e Avaliação da Educa-
ção Pública

83

Mestrado Profissional em Letras 11
Mestrado Profissional em Matemática (ProfMat) 21
Mestrado Profissional em Saúde da Famı́lia (ProfSaúde) 6
Especialização em Avaliação Educacional em larga es-
cala

45

Especialização em Ciência da Religião 13
Especialização em Dança em cadeira de rodas 120
Especialização em Economia e Administração: gestão
hospitalar - modalidade residência

8

Especialização em ensino de Ciências e Matemática nos
anos iniciais

20

Especialização em Farmácia - modalidade residência 4
Especialização em Fisioterapia cardiorrespiratória 28
Especialização em MBA em Contabilidade Financeira e
Gerencial

9

Especialização em MBA em Finanças Corporativas 15
Especialização em MBA em Loǵıstica Empresarial e
Supply Chain

9

Especialização em Relações de Gênero e Sexualidades:
perspectivas interdisciplinares

30

Especialização em Residência docente 9
Especialização em Saúde da famı́lia - modalidade resi-
dência

20

Especialização Multiprofissional em Saúde do adulto
com ênfase nas doenças crônico degenerativas - modali-
dade residência

31

Especialização Multiprofissional integrada em atenção
hospitalar - modalidade residência

34

Subtotal 3.066

GV

Mestrado acadêmico em ciências aplicadas à saúde 31
Mestrado em bioqúımica e biologia molecular 4
Mestrado profissional em ensino de biologia em rede na-
cional (PROFBIO)

11

Doutorado em bioqúımica e biologia molecular 12
Subtotal 58
Total 3.124

Fonte: Adaptado do Portal da UFJF 2

2https://www2.ufjf.br/ufjf/ensino/graduacao/ e https://www2.ufjf.br/regula/referenci
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Observa-se que há algumas diferenças entre os quantitativos trazidos no Relatório de
Gestão da Prograd e os dados representados nas tabelas 1.3 a 1.6, o que se deve ao fato
de as informações terem sido obtidas em momentos distintos, estando sujeitas a eventuais
variações devido ao fluxo de matŕıculas ao longo do tempo.

Quanto ao quadro de pessoal da UFJF, tem-se que ele é composto por 2 carreiras,
as quais estão sob o regime estatutário: TAE e Docente. A categoria de Docentes abrange
tanto servidores do Magistério Superior como os da carreira do Ensino Básico, Técnico
e Tecnológico (EBTT), que têm exerćıcio no Colégio de Aplicação João XXIII. Assim,
a Força de Trabalho da Universidade inclui trabalhadores dos campi de Juiz de Fora
e de Governador Valadares, do Colégio de Aplicação e do Hospital Universitário (HU).
É posśıvel verificar, na Tabela 1.7, o cenário de ingressantes e egressos no exerćıcio de
2021 (informações referentes ao peŕıodo até 30/11/2021, considerando a soma da UFJF
e do Hospital Universitário), e na Tabela 1.8 está demonstrada a distribuição entre os
servidores da Instituição.

Tabela 1.7: Força de Trabalho na UFJF até 30/11/2021

Tipologias dos Cargos Efetiva Ingressos
no

Exerćıcio

Egressos
no

Exerćıcio
Força de Trabalho - Situação apurada em 30/11/2021 – UFJF + HU

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2 + 1.3 +
1.4)

3154 43 113

1.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 3117 39 109
1.2. Servidores de carreira em exerćıcio descentrali-
zado

20 0 3

1.3 Servidores de carreira em exerćıcio provisório 16 3 1
1.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 1 1 0
2. Servidores com Contratos Temporários 152 119 88
3. Servidores sem Vı́nculo com a Administração Pú-
blica

1 0 1

4. Total de Servidores (1+2+3) 3307 162 202

FONTE: Relatório de Gestão - Progepe 2021 (2022).

al-de-cursos-ufjfe-mec/, acessados em março de 2022
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Tabela 1.8: Quantitativo de servidores por categoria até
30/11/2021

Magistério
Superior

EBTT Total

Servidores por Categoria em 30/11/2021 – GERAL (UFJF + HU)
Docentes Efetivos 1.517 102 1.619
Docentes Temporários (Substitutos, Visitantes) 141 11 152
TAEs 1.498 0 1.498
Outras categorias (nomeados para cargos em comis-
são, exerćıcio descentralizado, exerćıcio provisório e
requisitados)

38 0 38

FONTE: Relatório de Gestão - Progepe 2021 (2022).

Referente à distribuição por gênero no quadro de servidores da UFJF, observa-se uma
distribuição equilibrada, sendo 50,16% do total de servidores pertencentes ao gênero femi-
nino e 49,84% pertencentes ao gênero masculino. Na Tabela 1.9 encontra-se discriminada
a escolaridade dos servidores técnico-administrativos em educação (TAEs) da UFJF. A
titulação do corpo docente será tratada no caṕıtulo 6 deste relatório.

Tabela 1.9: Distribuição por escolaridade (TAEs)

Escolaridade Quantidade
Alfabetizado 2
Ensino Fundamental 29
Ensino Médio 116
Ensino Superior 213
Especialização 547
Mestrado 507
Doutorado 84
Total 1.498

Fonte: Relatório de Gestão - Progepe (2021).

1.4 Comissão Própria de Avaliação

As avaliações institucionais propostas pelo Sistema Nacional de Avaliação da Edu-
cação Superior (Sinaes) ocorrem por meio de 4 instrumentos: a Autoavaliação, conduzida
pela CPA; a Avaliação Externa, realizada por comissões de avaliadores designados pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Ańısio Teixeira (Inep); o Censo
da Educação Superior que reúne informações sobre instituições de ensino de todo o páıs; e
o Cadastro de cursos e instituições, que traz dados sobre os cursos e instituições nacionais.

A Resolução no
¯ 68/2021 do Conselho Universitário (Consu) - que aprova a atualização

do Regimento da Comissão Própria de Avaliação da UFJF -, dispõe que a CPA possui
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uma Comissão Setorial Própria de Avaliação sediada no campus avançado de Governador
Valadares (CSPA-GV), ambas com autonomia para o planejamento e para a execução
das ações de autoavaliação institucional em seus referidos campus. Tem-se, abaixo, a
composição das Comissões.

CPA:

a) Quatro docentes do quadro efetivo da UFJF, com lotação no Campus sede,
sendo três da Graduação e um da Educação Básica - Colégio de Aplicação
João XXIII;

b) Quatro discentes regularmente matriculados na UFJF, Campus sede, dos quais:

• três discentes da graduação e

• um representante da pós-graduação.

c) Quatro técnicos-administrativos em educação (TAEs) do quadro efetivo da
UFJF, Campus sede;

d) Um representante da sociedade civil;

e) Um representante da administração universitária;

f) Um representante da CSPA-GV.

CSPA-GV:

a) Dois docentes do quadro efetivo da UFJF, lotados no Campus avançado de
Governador Valadares.

b) Dois discentes regularmente matriculados na UFJF - Campus GV;

• um discente da graduação e

• representante da pós-graduação

c) Dois técnicos-administrativos em educação (TAEs) do quadro efetivo da UFJF-
Campus GV;

d) Um representante da sociedade civil;

e) Um representante da administração do Campus GV.

Na seção seguinte será discriminada a metodologia adotada para a construção do
Relatório de Autoavaliação Institucional (Raai) da UFJF referente ao ano de 2021.
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Metodologia

A autoavaliação das IES, regulamentada pela Lei no
¯ 10.861/2004, considera 10 dimen-

sões, as quais são distribúıdas em 5 “Eixos Avaliativos”, conforme se verifica no Quadro
2.1.

Quadro 2.1.: Distribuição das Dimensões do processo de Autoavaliação das IES.

Eixos Dimensão (ões)

1 - Planejamento e
avaliação institucional.

Dimensão 8: Planejamento e avaliação

2 - Desenvolvimento
institucional.

Dimensão 1: A Missão e o plano de desenvolvimento ins-
titucional (PDI).

Dimensão 3: Responsabilidade social da instituição.

3 - Poĺıticas acadêmicas

Dimensão 2: A poĺıtica para o ensino, a pesquisa, a pós-
graduação, a extensão.

Dimensão 4: Comunicação com a sociedade.
Dimensão 9: Poĺıtica de atendimento aos discentes.

4 - Poĺıticas de gestão

Dimensão 5: As poĺıticas de pessoal, de carreiras do
corpo docente e corpo técnico-administrativo.

Dimensão 6: Organização e gestão da instituição.
Dimensão 10: Sustentabilidade financeira.

5 - Infraestrutura f́ısica Dimensão 7: Infraestrutura f́ısica.

fonte: Elaboração própria
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Fundamentando-se nos ordenamentos legais, a CPA utilizou, para a construção deste
Relatório, relatórios enviados pelos setores para a Pró-Reitoria de Planejamento, Orça-
mento e Finanças (Proplan), avaliação de disciplinas por discentes e docentes dos cursos
de graduação, avaliação do ensino remoto emergercial, bem como os resultados de uma
pesquisa realizada junto à comunidade acadêmica referente ao Eixo 4 do processo autoa-
valiativo.

Com base nesses documentos, a CPA realizou as seguintes ações:

• organização dos dados coletados;

• compilação das informações fornecidas pelos setores;

• confecção do relatório parcial de autoavaliação institucional (Raai) 2021 e

• aprovação do Raai 2021.

Os setores responsáveis pelo fornecimento de dados e informações para o Raai 2021
foram:

• Diretoria de Ações Afirmativas (Diaaf)

• Diretoria de Avaliação Institucional (Diavi)

• Diretoria de Imagem Institucional (DII)

• Diretoria de Inovação Dinova

• Diretoria de Relações Internacionais (DRI)

• Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (Proae)

• Pró-Reitoria de Cultura (Procult)

• Pró-Reitoria de Extensão (Proex)

• Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progepe)

• Pró-Reitoria de Graduação (Prograd)

• Pró-Reitoria de Infraestrutura (Proinfra)

• Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (Propp)

• Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças (Proplan)

• Secretaria Geral.

Com relação à Avaliação Própria das Atividades Acadêmicas, aplicam-se, periodica-
mente, questionários eletrônicos desenvolvidos pela Diretoria de Avaliação Institucional
(Diavi), por meio do Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (Siga), nos termos estabele-
cidos pela Resolução Consu no

¯ 13/20151, para avaliar disciplinas dos cursos de graduação,

1Dispońıvel para consulta em https://www2.ufjf.br/diavi/wp-content/uploads/sites/31/

2018/05/Resolu%C3%A7%C3%A3o-13-2015.pdf
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com participação voluntária de docentes e discentes. No ano de 2021, esta avaliação foi
aplicada exclusivamente aos cursos da modalidade à distância, uma vez que a pandemia
do novo coronav́ırus obrigou a suspensão quase completa das atividades presenciais e a
adoção do Ensino Remoto Emergencial (ERE) - que foi, também, avaliado por meio de
instrumentos espećıficos, desenvolvidos e aplicados pela Diavi. Os relatórios de avalia-
ção encontram-se organizados por cursos e departamentos, e foram disponibilizados em:
https://www2.ufjf.br/diavi/avaliacao-de-cursos/.

Quanto à pesquisa realizada junto à comunidade acadêmica, foram desenvolvidos 2
formulários, um para os servidores (docentes e TAEs) e outro para os estudantes (gra-
duação e pós-graduação) na plataforma Lime Survey. As versões preliminares dos ques-
tionários foram amplamente discutidas em reuniões remotas da Comissão, com vistas a
definir as perguntas mais apropriadas aos objetivos, a escala utilizada, o tamanho do
questionário, bem como a plataforma para aplicação.

Na etapa seguinte à elaboração dos instrumentos, foi realizado um pré-teste por meio
da aplicação dos 2 questionários on-line, via Google Forms, entre os dias 13 e 19 de
dezembro de 2021. Nesse pré-teste, foram coletadas 41 respostas de representantes dos 2
segmentos (servidores e estudantes). As análises dos dados dessa amostragem permitiram
inferir ńıvel alto de entendimento dos instrumentos de avaliação, clareza, objetividade e
relevância das questões, além da posśıvel aceitabilidade dos questionários em função do
modelo curto, com tempo de resposta aproximado de 6 minutos (questionário estudantes)
e 10 minutos (questionário servidores). Os resultados do pré-teste estão demonstrados na
Tabela 2.1.

Tabela 2.1: Parâmetros avaliados durante o pré-teste dos
questionários respondidos por estudantes de graduação e
pós-graduação (PG) e servidores Técnicos administrati-
vos em Educação (TAEs) e docentes da UFJF.

Questões Estudantes
(Graduação + PG)

n=20

Servidores (TAEs +
Docentes) n=21

Nı́vel de entendimento do questionário:
Eu entendi tudo completamente 35% 48%
Eu entendi quase tudo, mas tive algu-
mas dúvidas

50% 48%

Eu entendi um pouco 15% 4%
Eu não entendi nada 0% 0%
As perguntas foram claras e objetivas:
Concordo ou concordo totalmente 85% 91%
Não concordo nem discordo 15% 0%
Discordo ou discordo totalmente 0% 9%
O questionário está muito extenso e cansativo:
Concordo ou concordo totalmente 20% 14%
Não concordo nem discordo 20% 24%
Discordo ou discordo totalmente 60% 62%

Continua na próxima página
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Tabela 2.1 – continuação da página anterior
Questões Estudantes

(Graduação + PG)
n=20

Servidores (TAEs +
Docentes) n=21

As perguntas foram relevantes:
Concordo ou concordo totalmente 85% 86%
Não concordo nem discordo 10% 14%
Discordo ou discordo totalmente 5% 0%
Tempo aproximado para resposta ao
instrumento

6 minutos 10 minutos

Fonte:Elaboração própria (2022)

O pré-teste também incluiu um campo aberto, com a seguinte orientação: “Este es-
paço é livre caso você queira dar outra opinião sobre o questionário. Você pode apontar
dúvidas quanto às instruções, perguntas ou opções de resposta, ou qualquer outro aspecto
que tenha ficado confuso. Além disso, sinta-se à vontade para expor sua impressão quanto
às perguntas desnecessárias ou das quais você sentiu falta”. Todas as contribuições le-
vantadas nesse campo foram consideradas relevantes e, quando posśıvel, incorporadas ao
instrumento de avaliação.

Os questionários foram consolidados após interação entre a CPA e os setores adminis-
trativos da Pró-reitoria de Gestão de pessoas (Progepe) e pela Proplan, além de contato
com outros profissionais com expertise em avaliação, cujas experiências avaliativas con-
tribúıram de forma efetiva na construção da versão final dos instrumentos utilizados. Em
ambos os instrumentos, foi padronizada a escala, sendo que caberia ao respondente indicar
o grau de concordância com as afirmativas apresentadas, podendo sua percepção variar
de “discordo totalmente” a “concordo totalmente”. Além dessas, a opção “Não sei/Não se
aplica” foi inclúıda para contemplar as situações nas quais o respondente não se enquadrou
na situação perguntada ou não sabia responder.

A consulta à comunidade acadêmica da UFJF ocorreu entre 17 de janeiro e 13 de
fevereiro de 2022, mediante preenchimento dos questionários on-line. Os links para acesso
aos formulários foram disponibilizados no Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (Siga)
do usuário, com a fixação da mensagem na aba principal do sistema (Avisos).

A partir do número de respostas obtidas (tamanho da amostra), foi calculada a
margem de erro para cada segmento de respondentes. Para tal, utilizou-se a equação
abaixo:

Margem de erro = z × σ√
n

Em que: n= tamanho da amostra; σ = desvio padrão da população; z=escore z. Foi
considerado o grau de confiança de 95%.

Os tamanhos das populações para cada segmento dos respondentes foram obtidos no
Relatório de Gestão 2021 da UFJF (dispońıvel em: https://www2.ufjf.br/relatoriod
egestao/2020-3-2/).

A divulgação da pesquisa de autoavaliação contou com o apoio da Diretoria de Ima-
gem Institucional (DII), do Centro de Gestão do Conhecimento Organizacional (CGCO),
de gestores institucionais, dos Diretórios Acadêmicos e do Sindicato dos Trabalhadores
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Técnicos Administrativos em Educação das Instituições Federais de Juiz de Fora (Sintu-
fejuf).

As principais ações de divulgação inclúıram:

• Envio de e-mail institucional aos servidores e estudantes da UFJF com o convite
para responder à pesquisa institucional;

• Veiculação de not́ıcias no Portal da UFJF e na página da CPA;

• Postagens nas mı́dias sociais oficiais da UFJF: Facebook, Twitter e Instagram;

• Fixação de avisos sobre a Avaliação Institucional na primeira página do Siga e do
SEI;

• Envio de of́ıcio aos Diretores de unidades acadêmicas com solicitação de ampla
divulgação da pesquisa junto à unidade;

• Compartilhamento de mensagens via WhatsApp.

A partir dos resultados obtidos com a aplicação dos questionários aos servidores
(TAEs e docentes) e aos estudantes (graduação e pós-graduação), foi calculado o indicador
“Percentual de Satisfação” (% de satisfação) para cada uma das questões, conforme a
fórmula abaixo:

% satisfação = (CT × 1, 0) + (C × 0, 66) + (D × 0, 33)
TL

× 100

Em que CT = número de respostas“Concordo totalmente”; C = número de respostas
“Concordo”; D = número de respostas “Discordo”; TL = Total ĺıquido (correspondente à
número total de respostas à questão exclúıdo o número de respostas consideradas neutras
ou não que não opinaram (“Não concordo nem discordo” e “Não sei/não se aplica”).

Sendo assim, o indicador “% satisfação” é um número que pode variar em uma escala
de 0 a 100%. Nesta escala, zero representa a situação em que todos os respondentes
“discordam totalmente” e 100% aquela na qual todos “concordam totalmente” com o fator
avaliado na questão. Adicionalmente, para facilitar a visualização dos resultados “% de
satisfação”na avaliação geral, foi adotada a seguinte escala de cores utilizada na elaboração
das tabelas:

Vale destacar que quanto maior o escore obtido para o indicador “% de satisfação”,
maior a satisfação em relação ao item avaliado. No entanto, a interpretação qualitativa
e individual dos resultados obtidos para cada um desses itens deve ser feita de forma
criteriosa pelos setores espećıficos da UFJF. Ressalta-se que a análise temporal dos mesmos
indicadores nos próximos Ciclos Avaliativos possibilitará avaliação mais aprofundada do
indicador utilizado.

Os indicadores de qualidade da Instituição e as práticas voltadas para o aprimora-
mento das ações de autoavaliação de cursos e institucional serão tratados a seguir.
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Eixo 1 - Planejamento e Avaliação
Institucional

O Eixo 1 trata da Dimensão 8 do Sinaes - Planejamento e Avaliação Institucional -,
demonstrados por meio do Relato Institucional, cujo foco é a evolução acadêmica da IES.
São apresentados nesta seção os indicadores de qualidade da Instituição - conferidos pela
avaliação externa - e as práticas voltadas para o aprimoramento das ações de autoavaliação
de cursos e institucional.

3.1 Dimensão 8 - Planejamento e avaliação

3.1.1 Relato Institucional

Breve histórico da UFJF

A Universidade Federal de Juiz de Fora1 foi criada em 1960, por ato do então Pre-
sidente da República Juscelino Kubistschek. A formação da Instituição se deu com a
agregação de estabelecimentos de ensino superior já existentes em Juiz de Fora, que fo-
ram então reconhecidos e federalizados. Naquele momento, eram oferecidos os cursos de
Direito, Medicina, Farmácia, Odontologia, Engenharia e Economia. Tempos depois, foram
também vinculados os cursos de Geografia, Letras, Filosofia, Ciências Biológicas, Ciências
Sociais e História. Em 1966 foi inaugurado o Hospital Universitário (HU) da UFJF.

Em 1969, foi constrúıda a Cidade Universitária, em uma área de 1.234.193,80 m2, a fim
de concentrar os cursos em um único local. Os cursos de Licenciatura foram distribúıdos
entre as diversas unidades do campus. No mesmo ano foi criado o curso de Jornalismo,
inicialmente alocado na Faculdade de Direito.

Na década de 70, com a Reforma Universitária, a UFJF passou a contar com 3 Ins-
titutos Básicos: Instituto de Ciências Exatas (ICE), Instituto de Ciências Biológicas e
Geociências (ICBG) e Instituto de Ciências Humanas e Letras (ICHL). Em 1986, a UFJF
realizou o primeiro encontro de Iniciação Cient́ıfica. Em 1999, foi criado o Centro de Ciên-

1Extráıdo do Plano de Desenvolvimento Institucional 2016-2020 da UFJF.
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cias da Saúde (CCS), onde passaram a funcionar os cursos de Enfermagem, Fisioterapia
e Medicina.

Em 2006, foi constrúıda uma nova unidade do Hospital Universitário: o Centro de
Atenção à Saúde (CAS), no Bairro Dom Bosto, com avançados equipamentos, focando a
ideia de atenção interdisciplinar. Nesse mesmo ano, duas novas unidades foram criadas: o
Instituto de Artes e Design (IAD) e a Faculdade de Letras.

Em 2007, com a adesão ao Programa de Apoio ao Plano de Reestruturação e Ex-
pansão das Universidades Federais (Reuni), a UFJF promoveu um expressivo aumento
de vagas, passando de 2.140 no ińıcio de 2008 para 4.496 vagas de ingresso anuais em
2014. Além disso, foram institúıdos os bacharelados Interdisciplinares, com a oferta de
novo formato e modelo de formação acadêmica, caracterizado por um ciclo básico e um
ciclo profissionalizante na graduação.

Em 2012, criou-se o Campus avançado da UFJF na cidade de Governador Valada-
res, aprovado pela Resolução Consu No

¯1/2012, onde, em 19 de novembro daquele ano,
iniciaram-se as atividades, com a oferta de 790 vagas anuais em 9 cursos de bacharelado:
Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Farmácia, Fisioterapia,
Medicina, Nutrição e Odontologia. A partir do segundo semestre de 2013, teve inicio o
curso de Bacharelado em Educação F́ısica, com 80 vagas anuais.

Hoje, a UFJF conta com 20 unidades acadêmicas no Campus Sede, compreendendo
Institutos, Faculdades e o Colégio de Aplicação João XXIII, e, na UFJF-GV, tem-se o
Instituto de Ciências da Vida e o Instituto de Ciências Sociais Aplicadas. Em ambos
os campi são oferecidos cursos nas modalidades presencial e a distância, cursos de pós-
graduação lato-sensu e stricto-sensu.

A UFJF ainda atua sob o efeito da expansão de vagas na graduação e pós-graduação
stricto sensu, com o impacto da crise econômica e orçamentária nacional intensificada
após 2015. Cabe destacar o compromisso estabelecido em 2012 com o campus GV, que
ainda não conta com recursos para sua conclusão previstos em orçamento.

Em março de 2020, a pandemia do novo coronav́ırus obrigou a Instituição a suspender
as atividades presenciais e adaptar-se para manutenção da gestão e das ações de ensino,
pesquisa e extensão em modo predominantemente remoto. Nos campos da extensão e da
pesquisa, houve a mobilização imediata para o enfrentamento ao novo coronav́ırus, com
diversas iniciativas voltadas à fabricação e distribuição de equipamentos de segurança,
atendimento a pessoas em condição de vulnerabilidade e instalação de laboratórios para
testagem, apoio à campanha de vacinação municipal, entre outras. As atividades de en-
sino de pós-graduação e de graduação foram retomadas, respectivamente, em agosto e
setembro, após uma avaliação das condições de acesso digital da comunidade acadêmica.
Para tanto, foram realizadas ações para a capacitação de docentes e implementados ser-
viços espećıficos para o suporte aos usuários de plataformas de ensino remoto. Ao longo
do ano de 2021, a Instituição retomou gradualmente as atividades acadêmicas e admi-
nistrativas presenciais, de acordo com as condições sanitárias e a expansão da vacinação,
principalmente no que se refere à comunidade acadêmica nos dois campi.
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Planejamento Estratégico de Autoavaliação

Diretoria de Avaliação Institucional

Na UFJF, a Diretoria de Avaliação Institucional (Diavi) é um setor diretamente
vinculado à Reitoria que, no que se refere às avaliações própria e externa, tem as seguintes
funções:

• Prover suporte operacional à CPA na realização da autoavaliação institucional;

• implementar instrumentos para a autoavaliação de cursos;

• orientar coordenações de curso e discentes quanto à participação no Exame Nacional
de Desempenho dos Estudantes Enade;

• apoiar e acompanhar todos os processos de avaliação externa - institucional e de
cursos.

Em suma, cabe à Diavi acompanhar e apoiar os processos de avaliação externa e
interna na universidade, além de participar de atividades de sensibilização da comunidade
acadêmica para a importância da avaliação.

Desse modo, em consonância com as atribuições do setor, a Diavi elaborou um pla-
nejamento de autoavaliação para apoiar as ações de avaliação própria estabelecidas pela
CPA, assim como orientar a participação da instituição nos processos de avaliação externa.
No quadro 3.1 estão discriminados os objetivos espećıficos e os resultados esperados.

Quadro 3.1.: Objetivos espećıficos e resultados esperados do projeto de autoavaliação.

Objetivos espećıficos Resultados esperados

Sensibilizar a comunidade
acadêmica quanto à

importância da avaliação.

(a) Participação de docentes, discentes e TAEs nos pro-
cessos de avaliação;

(b) motivar o interesse de membros da comunidade aca-
dêmica em compor a CPA.

Consolidar a CPA na
UFJF, à luz do regimento

recém-aprovado.

(a) Integração, troca de experiências e informações en-
tre os representantes da CPA e da CSPA;

(b) melhoria da infraestrutura dispońıvel para a CPA;
(c) elaboração de plano de trabalho anual;
(d) visibilidade dos resultados do trabalho da CPA;
(e) capacitação dos representantes da comissão para

atuar na autoavaliação nos dois campi.

Continua na próxima página
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continuação da página anterior

Objetivos espećıficos Resultados esperados

Implementar instrumentos
para a participação direta
da comunidade acadêmica

nos processos de
autoavaliação institucional

e de cursos.

(a) Aplicação de questionários eletrônicos para avalia-
ção de atividades acadêmicas;

(b) aplicação de questionários eletrônicos para levanta-
mento de informações institucionais para o Relató-
rio de Autoavaliação anual da UFJF;

(c) incorporação da avaliação de cursos à avaliação ins-
titucional na UFJF;

(d) participação direta da comunidade acadêmica na
coleta de informações institucionais.

Promover a autoavaliação
de cursos de modo

institucional e sistemático,
tendo como base os

resultados das avaliações
internas e os relatórios de

avaliações externas.

(a) Motivação para os colegiadas e Núcleos Docentes
Estruturantes (NDEs) realizarem análises periódi-
cas e sistemáticas dos Projetos Pedagógicos de Cur-
sos;

(b) melhoria dos conceitos de cursos e, em consequên-
cia, do conceito da Instituição nos processos de ava-
liação externa;

Velar pelo cumprimento da
legislação relativa à

avaliação e à autoavaliação
na UFJF, em particular, o
disposto na Lei Sinaes.

(a) Metodologia eficiente e eficaz para a coleta de dados
e elaboração do relatório de autoavaliação institu-
cional, sob responsabilidade da CPA;

(b) atendimento aos prazos e datas estabelecidos pelo
MEC e pelo Inep;

(c) melhoria nos processos internos relacionados ao
Enade, com a atuação conjunta da Diretoria de
Avaliação Institucional e da Pró-Reitoria de Gra-
duação.

Plano de Avaliação Própria Institucional da CPA

O Plano de Autoavaliação Institucional do triênio (2021-2023) da Universidade Fe-
deral de Juiz de Fora (UFJF), aprovado na 120o reunião ordinária da CPA, realizada em
10 de setembro de 2021, incluiu a participação de todos os segmentos da comunidade
universitária (servidores e estudantes) por meio da aplicação de questionários espećıficos.
Em conformidade com a Nota Técnica Inep/Daes/Conaes no 65, de 9 de outubro de 2014,
a consulta à comunidade acadêmica foi organizada em um Ciclo Avaliativo a ser realizado
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em 3 etapas definidas pela comissão:

• Primeira Etapa: 2021 (Relatório Parcial) - Avaliação do Eixo 4: Poĺıticas de Gestão
(Dimensão 5: Poĺıticas de pessoal; Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição
e Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira);

• Segunda Etapa: 2022 (Relatório Parcial) - Avaliação do Eixo 2: Desenvolvimento
Institucional (Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional e Di-
mensão 3: Responsabilidade Social da Instituição) e do Eixo 3: Poĺıticas Acadêmicas
(Dimensão 2: Poĺıticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão; Dimensão 4: Comu-
nicação com a Sociedade e Dimensão 9: Poĺıtica de Atendimento aos Discentes).

• Terceira Etapa: 2023 (Relatório Integral) - Avaliação do Eixo 1: Planejamento e
Avaliação Institucional (Dimensão 8: Planejamento e Avaliação) e do Eixo 5: Infra-
estrutura F́ısica (Dimensão 7: Infraestrutura F́ısica).

A elaboração do relatório integral irá contemplar as informações do ano referência,
além do conteúdo relativo aos 2 relatórios parciais anteriores, reunindo, portanto, todo o
Ciclo Avaliativo realizado pela CPA.

Indicadores de Qualidade Institucional e de Cursos

Com relação aos indicadores de qualidade atribúıdos pelo Inep à Instituição e aos
cursos, apresentam-se aqui os atuais conceitos atribúıdos pelos organismos responsáveis
pela avaliação externa: conceitos Enade, Conceito Provisório de Curso (CPC) e Conceito
de Curso (CC), Conceito Institucional (CI) e Índice Geral de Cursos (IGC) - resultantes
das avaliações conduzidas pelo Inep - e os conceitos atribúıdos aos cursos de pós-graduação
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nı́vel Superior (Capes), com base
nas informações colhidas na Plataforma Sucupira.

Os indicadores da UFJF considerados no relato estão apresentados na tabela 3.1.

Tabela 3.1: Indicadores de qualidade atribúıdos à UFJF e a seus cursos pelo Inep
Indicador Conceito Ano de referência
CI 4 2010
IGC 4 2019
EaD* 3 2016

* Recredenciamento para oferta de cursos em EaD.
Fonte: Diavi (2020)

O CI 4 foi atribúıdo à UFJF pela comissão que realizou a avaliação in loco em 2010.
O IGC, também igual a 4, foi obtido por meio de um cálculo que considera os seguintes
aspectos: os resultados das avaliações de cursos ocorridas até o ano de 2019 - por meio
do Enade - e das avaliações trienais dos cursos de pós-graduação stricto sensu e in loco.
Nas tabelas 3.2, 3.3 e 3.4 é posśıvel verificar os conceitos Enade, CPC e CC, constantes
do sistema e-MEC, desprezando-se aqueles anteriores ao ano de 2016.
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Tabela 3.2: Indicadores dos cursos presenciais de Bacha-
relado da UFJF - Campus sede

Curso Enade CPC CC
Administração - diurno e noturno 5 4 -
Arquitetura e Urbanismo - diurno 5 4 -
Artes - diurno* - - 4
Artes Visuais - noturno - - 5
Ciência da Computação - diurno 5 4 -
Ciência da Computação - noturno 5 5 -
Ciências Biológicas - diurno 4 4 4
Ciências Contábeis - diurno e noturno 5 4 4
Ciências da Religião - noturno - - 4
Ciências Econômicas - diurno e noturno 3 3 -
Ciências Exatas - diurno - - 4
Ciências Sociais - noturno 3 4 4
Cinema e Audiovisual - noturno - - 5
Design - noturno 4 4 3
Direito - diurno 5 4 5
Direito - noturno 5 4 -
Educação F́ısica - diurno 4 4 4
Enfermagem - diurno 4 3 4
Engenharia Ambiental e Sanitária - diurno 5 4 4
Engenharia Civil - diurno 5 4 3
Engenharia Computacional - diurno 5 5 4
Engenharia de Produção - noturno 5 4 5
Engenharia Elétrica - diurno** 4 3 -
Engenharia Elétrica - noturno** 3 4 -
Engenharia Elétrica - Energia - noturno 4 4 4
Engenharia Elétrica - Robótica e Automação Industrial - diurno 4 4 4
Engenharia Elétrica - Sistemas de Potência - diurno 4 4 3
Engenharia Elétrica - Sistemas Eletrônicos - diurno 5 4 4
Engenharia Elétrica - Telecomunicações - diurno 4 4 4
Engenharia Mecânica - diurno 4 4 4
Estat́ıstica - diurno - SC 4
Farmácia - diurno 5 4 4
Filosofia - diurno 5 4 4
F́ısica - diurno 4 4 -
Fisioterapia - diurno 5 4 4
Geografia - diurno e noturno 3 4 4
História - diurno e noturno 3 3 4
Interdisciplinar em Artes e Design - diurno** - - 4
Interdisciplinar em Ciências Humanas - diurno e noturno - - 4
Jornalismo - diurno 4 4 -
Jornalismo - noturno 4 4 -
Letras - diurno 5 4 4

Continua na próxima página
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Tabela 3.2 – continuação da página anterior
Curso Enade CPC CC*
Matemática - diurno 4 4 3
Medicina - diurno 4 4 4
Medicina Veterinária - diurno 5 5 4
Moda - noturno - - 4
Música - diurno SC SC 4
Nutrição - diurno 4 4 4
Odontologia - diurno 5 4 4
Psicologia - diurno 5 4 -
Qúımica - diurno 5 5 -
Serviço Social - diurno e noturno 4 4 4
Sistemas de Informação - noturno 4 4 5
Turismo - diurno e noturno 5 4 -

(**) em extinção, SC - Sem conceito

Fonte: Diavi (2020)

Tabela 3.3: Indicadores dos cursos presenciais de Licen-
ciatura da UFJF - Campus sede

Curso Enade CPC CC

Artes - diurno* 3 SC 4
Artes Visuais - noturno 5 5 4
Ciências Biológicas - diurno 4 3 -
Ciências da Religião - noturno - - 4
Ciências Sociais - noturno 4 4 3
Educação F́ısica - diurno 5 4 4
Enfermagem - diurno* - - 4
Filosofia - diurno 5 4 -
F́ısica - diurno 5 5 -
Geografia - diurno e noturno 4 4 4
História - diurno e noturno 4 4 -
Letras - diurno e noturno 5 4 -
Letras - Libras - noturno - - 4
Matemática - diurno 3 3 -
Matemática - noturno 5 4 -
Música - diurno - - 5
Pedagogia - diurno e noturno 5 4 -
Qúımica - diurno 5 5 -
Qúımica - noturno 4 4 4

(*) em extinção, SC - Sem conceito

Fonte: Diavi (2020)
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Tabela 3.4: Indicadores dos cursos modalidade EaD - UFJF.

Curso Grau Enade CPC CC
Administração Pública Bacharelado - - 4
Computação Licenciatura 4 4 3
Educação F́ısica Licenciatura 3 3 4
F́ısica Licenciatura 3 3 5
Matemática Licenciatura 3 4 4
Pedagogia Licenciatura 2 3 4
Qúımica Licenciatura 3 4 4

Fonte: Diavi (2020)

Tabela 3.5: Indicadores dos cursos de Bacharelado Presencial da UFJF - Campus GV.

Curso Enade CPC CC
Administração 4 4 4
Ciências Contábeis 5 4 4
Ciências Econômicas 5 4 4
Direito 4 3 4
Educação F́ısica 4 - 3
Farmácia 5 5 4
Fisioterapia 5 - 4
Medicina 4 - 4
Nutrição 5 4 4
Odontologia 4 - 4

Fonte: Diavi (2020)

A instituição não teve cursos avaliados in loco nos anos de 2020 e 2021. Nas Tabelas
3.6 e 3.7 estão apresentados os conceitos obtidos nas avaliações in loco realizadas em 2016,
2017, 2018 e 2019, informados por dimensão, além do Conceito de Curso (CC).

Tabela 3.6: Indicadores de cursos avaliados in loco em
2016, 2017, 2018 e 2019 UFJF campus sede.

Curso Ato
Dimensão

1

Dimensão

2

Dimensão

3

Conceito
Final
(CC)

BI em Artes RR 4,43 4,83 4,20 4
Bacharelado em Artes Visuais RR 4,50 5,00 4,70 5
Ciência da Religião RR 4,32 4,55 4,29 4
Ciências Exatas RR 3,30 4,60 4,70 4

Continua na próxima página
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Tabela 3.6 – continuação da página anterior

Curso Ato
Dimensão

1

Dimensão

2

Dimensão

3

Conceito
Final
(CC)

Cinema e Audiovisual RR 4,36 4,89 4,22 5
Direito Diurno RR 4,50 4,60 4,50 5
Educação F́ısica EaD RC 3,60 4,10 3,70 4
Enfermagem EaD∗ RC 3,30 3,90 4,20 4
Engenharia Mecânica RR 3,33 3,91 3,80 4
Estat́ıstica RR 3,86 4,36 3,40 4
F́ısica RC 3,10 3,30 3,70 3
Letras - Libras RR 3,84 4,36 3,25 4
Licenciatura Artes Visuais RC 2,90 4,10 4,10 4
Licenciatura em Enfermagem RR 3,39 4,92 4,41 4
Licenciatura em Música RC 4,78 4,89 5
Matemática RC 4,20 3,80 3,60 4
Medicina RR 4,00 4,40 4,00 4
Medicina Veterinária RC 3,31 3,89 3,82 4
Moda RR 4,23 4,78 4,00 4
Música - Canto RR 3,71 4,18 3,14 4
Música - Composição RR 3,40 3,90 3,30 4
Música - Flauta RR 4,36 4,64 3,29 4
Música - Piano RR 3,43 3,64 3,14 3
Música - Violão RR 4,43 4,64 3,43 4
Música - Violino RR 4,14 4,82 4,14 4
Música - Violoncelo RR 4,21 4,64 3,43 4

(*) em extinção; RC: Reconhecimento de Curso, RR: Renovação de Reconhecimento;

Dimensão 1 - Organização didático-pedagógica // Dimensão 2 - Corpos docente,
discente e técnico-administrativo // Dimensão 3 - Instalações f́ısica

Fonte: Diavi (2020)

Tabela 3.7: Indicadores de cursos avaliados in loco em
2016, 2017 e 2018 UFJF campus GV.

Curso Ato
Dimensão

1

Dimensão

2

Dimensão

3

Conceito
Final
(CC)

Administração RC 3,80 4,40 3,90 4
Ciências Contábeis RC 4,10 4,20 3,90 4
Ciências Econômicas RC 4,10 4,20 3,90 4
Direito RC 3,40 3,70 4,30 4
Educação F́ısica RC 3,10 4,10 3,00 3
Estat́ıstica RR 2,50 3,50 3,20 3
Farmácia RC 4,40 4,40 3,10 4

Continua na próxima página
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Tabela 3.7 – continuação da página anterior

Curso Ato
Dimensão

1

Dimensão

2

Dimensão

3

Conceito
Final
(CC)

Medicina RC 4,12 3,92 4,15 4
Nutrição RC 4,17 4,46 3,47 4
Odontologia RC 4,10 4,30 3,30 4

(*) em extinção; RC: Reconhecimento de Curso, RR: Renovação de Reconhecimento;

Dimensão 1 - Organização didático-pedagógica // Dimensão 2 - Corpos docente,
discente e técnico-administrativo // Dimensão 3 - Instalações f́ısica

Fonte: Diavi (2020)

Os conceitos dos cursos de pós-graduação stricto sensu da UFJF - Mestrado Acadê-
mico (M), Doutorado (D) e Mestrado Profissional (F) podem ser vistos nas tabelas 3.8 e
3.9.

Tabela 3.8: Indicadores da pós-graduação da stricto sensu
da UFJF campus sede

Modalidade
Curso

M D F
Administração 3 - -
Administração Pública - - 3
Ambiente Constrúıdo 4 - -
Artes, Cultura e Linguagens 4 4
Biodiversidade e Conservação da Natureza 4 4
Ciência da Computação 3 - -
Ciências da Reabilitação e Desempenho F́ısico-Funcional 3 - -
Ciência da Religião 5 5 -
Ciência e Tecnologia do Leite e Derivados - - 3
Ciências Biológicas: Imunologia e Doenças Infecto-Parasitárias/Genética

e Biotecnologia

4 4 -

Ciências Farmacêuticas 4 4 -
Ciências Sociais 4 4 -
Comunicação 4 4 -
Direito e Inovação 3 - -
Economia 5 5 -
Educação 4 4 -
Educação F́ısica (em parceria com a UFV) 5 5 -
Educação Matemática - - 4
Enfermagem 3 - -
Engenharia Civil 3 - -
Engenharia Elétrica 5 5 -
Ensino de Biologia - - 4
Ensino de F́ısica - - 4

Continua na próxima página
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Tabela 3.8 – continuação da página anterior
Modalidade

Curso
M D F

Filosofia 3 - -
F́ısica 4 4 -
Geografia 4 - -
Gestão e Avaliação da Educação Pública - - 4
História 5 5 -
Letras - - 4
Letras: Estudos Literários 4 4 -
Letras: Lingúıstica 5 5 -
Matemática 3 - 5
Modelagem Computacional 4 4
Multicêntrico em Qúımica 4 4 -
Odontologia 4 4 -
Psicologia 5 5 -
Qúımica 5 5 -
Saúde 5 5 -
Saúde Coletiva 4 4 -
Saúde da Famı́lia - - 3
Serviço Social 4 4 -

Fonte: Propp (dispońıvel em: https://www2.ufjf.br/Propp/pos-graduacao/cursos/.
Acessado em mar/2020)

Tabela 3.9: Indicadores da pós-graduação stricto sensu
da UFJF campus GV

Modalidade
Curso

M D F
Multicêntrico em Bioqúımica e Biologia Molecular 4 4 -
Ciências Aplicadas à Saúde SC - -
Ensino de Biologia - - 4

SC - Sem conceito

Fonte: Propp (dispońıvel em: https://www2.ufjf.br/Propp/pos-graduacao/cursos/.
Acessado em mar/2020)

Ações de Avaliação Própria

Em relação ao processo de autoavaliação institucional e de cursos, cabe informar
que a CPA elaborou este Relatório de Autoavaliação Institucional (Raai) empregando as
informações coletadas dos setores da administração - pró-reitorias e diretorias adminis-
trativas - processo em que é apoiada pela Diavi e pela Proplan, e instrumentos variados,
desenvolvidos pela CPA e pela Diavi.

Um aspecto que vem sendo aprimorado a cada ano é a participação direta dos seg-
mentos acadêmicos nos processos de avaliação própria de cursos e institucional. Desde
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2018, a UFJF conta com os instrumentos de avaliação de disciplinas por discentes e do-
centes da modalidade presencial e, em 2019, foram adicionados os docentes e discentes da
modalidade EaD. Tal avaliação é regulamentada institucionalmente pela Resolução Consu
13/2015, que atribui à Diavi a responsabilidade pela aplicação periódica dos instrumentos,
elaboração e divulgação dos relatórios.

Em decorrência da pandemia do novo coronav́ırus, a UFJF implementou, em 2020,
o ensino em modo remoto emergencial (ERE) na graduação. Conforme estabelece a re-
solução Consu no

¯ 33/2020, que regulamenta o ERE na Instituição, a Diavi, apoiada pela
Prograd e pela Propp, elaborou e aplicou questionários a docentes e discentes para avaliar,
na graduação e na pós-graduação, o peŕıodo 2020/1 e o peŕıodo 2020/2, que se estendeu
até março de 2021. Esta avaliação, temporariamente, substituiu a avaliação das ativida-
des acadêmicas comumente aplicada, dada a excepcionalidade do momento. A tabela 3.1.1
mostra o total de respondentes em cada grupo, em número absoluto e em porcentagem,
calculada, para discentes, em relação ao número total de matriculados em cada peŕıodo.

Tabela 3.10: Números de respondentes nas avaliações do ERE, peŕıodos 2020/1 e 2020/3.

Público 2020/1 (total/%) 2020/2 (total/%)
Discentes de graduação 5483 (26%) 4089 (20%)
Discentes de PPG 323 (12%) 504 (19%)
Docentes 579 (35%) 659 (40%)

Fonte: Diavi (2021)

As informações coletadas nas avaliações do ERE estão organizadas em relatórios
publicados no site da Diavi2.

Uma ação relevante foi implementada pela CPA, com base no planejamento da avalia-
ção própria estabelecido pela comissão. Este Raai conta com dados coletados pela comissão
por meio de uma pesquisa de Autoavaliação Institucional, consistindo em um instrumento
aplicado a todos os segmentos da comunidade acadêmica, visando a levantar impressões
acerca de indicadores relacionados ao Eixo 4. As informações obtidas serão apresentadas
no caṕıtulo 6.

As ações empreendidas pela CPA referentes à divulgação estão relacionadas abaixo:

• Elaboração de v́ıdeo sobre a CPA da UFJF (duração: 2:28min), que foi publicado

• no canal TVUFJF do Youtube (Figura 3.1) em 4 de agosto de 2021, e dispońıvel no
link: https://www.youtube.com/watch?v=9SzpvlBc34A. Até março de 2022 houve
306 visualizações, com 23 marcações “Gostei”;

• no Instagram UFJF (@ufjf) em 4 de agosto de 2021. Até março de 2022 houve 1.373
visualizações e 3 comentários; e

• nas páginas da CPA (https://www2.ufjf.br/cpa/) e da Diavi (https://www2.uf
jf.br/diavi/).

2https://www2.ufjf.br/diavi/avaliacao-do-ensino-remoto-emergencial-ere/
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Figura 3.1: Vı́deo de divulgação da CPA na TVUFJF no YouTube.

Fonte: TVUFJF (Dispońıvel em: https://www.youtube.com/watch?v=9SzpvlBc34A).

• Realização da palestra “A importância da participação da comunidade acadêmica
nos processos de autoavaliação”, ministrada pelo Prof. Dr. Alexandre Queiroz, pre-
sidente da CPA da UFRN. O evento ocorreu dia 29 de outubro de 2021, via Google
Meet, com duração de 2 horas. Estiveram presentes 25 pessoas. Esse público incluiu
docentes e TAEs da UFJF e do Colégio de Aplicação João XXIII, estudantes de
graduação e pós-graduação da UFJF e indiv́ıduos da comunidade externa à UFJF.
A palestra foi gravada e disponibilizada na página da CPA. Até março de 2022,
houve 16 visualizações e 3 marcações “Gostei”.

• Realização da palestra “Elaboração de instrumentos para autoavaliação instituci-
onal”, ministrada pela Mestre Salette A. Franco Miyake, Secretária Executiva da
SEAI/UFPR (Secretaria Executiva de Avaliação Institucional) e, também, pelas
integrantes Roberta Antunes e Luana Moraes Costa. O evento ocorreu dia 17 de
dezembro de 2021, via Google Meet, com duração de 2 horas. Estiveram presentes
30 pessoas. Esse público incluiu docentes e TAEs da UFJF e do Colégio de Aplica-
ção João XXIII, estudantes de graduação e pós-graduação da UFJF, coordenadores
de curso de graduação e de pós-graduação e indiv́ıduos da comunidade externa à
UFJF. A palestra foi gravada e disponibilizada na página da CPA. Até março de
2022, houve 11 visualizações. O evento foi bem avaliado pelos participantes, com
destaque para os comentários:

– “O Evento é de extrema importância para que possamos pensar nos instrumen-
tos de avaliação institucional” – Participante Docente UFJF/João XXIII

– “Muito pertinente e útil para avaliações institucionais” - Participante TAE
UFJF/João XXIII
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– “Muito construtivo e esclarecedor. Parabéns e obrigado pela oportunidade!” –
Participante Coordenador de Curso de graduação ou pós-graduação da UFJF

– “Agradecemos pelos conhecimentos compartilhados, sempre muito válido co-
nhecer as diversas realidades universitárias.” - Participante da Universidade
Federal do Esṕırito Santo (UFES).

• Divulgação dos eventos promovidos pela CPA:

– Veiculação de not́ıcias no Portal da UFJF (Figura 3.2);

– Veiculação de not́ıcias na página da CPA;

– Compartilhamento de mensagens via WhatsApp.

Figura 3.2: Exemplo de not́ıcia divulgada no Portal da UFJF.

Fonte: Portal UFJF (Dispońıvel em: https://www2.ufjf.br/noticias/2021/10/25/cp
a-promove-palestra-sobre-processos-de-autoavaliacao-da-universidade/,

acessado em março de 2022).

Outro ponto que merece destaque refere-se à elaboração do PDI 2022-2026 da UFJF,
documento que irá orientar as ações institucionais, fornecendo elementos basilares para o
planejamento da gestão da administração central, dos campi de Juiz de Fora e de Governa-
dor Valadares, das unidades acadêmicas e de seus cursos de graduação e de pós-graduação,
das ações, projetos e programas de extensão e de suas ações nos campos da cultura e da
inovação.

Com metodologia participativa, aprovada pela resolução no
¯ 24/20213, o trabalho de

3https://www2.ufjf.br/consu/wp-content/uploads/sites/33/2021/05/Resolu%C3%A7%C3%A3o

-24.2021_SEI-_Assinada.pdf
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criação das propostas contou com a contribuição de docentes, TAEs e estudantes, fazendo
com que esse instrumento de gestão seja capaz de retratar claramente aquilo que se espera
da UFJF nos próximos anos. A metodologia adotada para construção do PDI 2022-2026
pode ser verificada no domı́nio: https://www2.ufjf.br/pdi/etapas/.

Importa destacar que o contexto imposto pela pandemia de Covid-19 ainda em 2021
impôs alguns desafios para a elaboração do PDI 2022-2026, tais como: o trabalho remoto,
a necessidade de estabelecer uma comunicação eficiente, a mobilização de pessoal para a
participação e as restrições orçamentárias. Não obstante os obstáculos, o documento está
caminhando para sua aprovação pelo Consu.

Em 2021, as principais ações implementadas para a elaboração do PDI foram: (i)
Aprovação do modelo no Conselho Superior; (ii) Constituição das Comissões Gestora,
Executiva e dos Grupos de Trabalho; (iii) Plano de Comunicação; (iv) Edital institucional
para mobilização de pessoal técnico interessado em participar na construção do PDI; (v)
Pesquisa Institucional; (vi) Construção da matriz SWOT; (vii) Constituição dos grupos
de trabalho (GT); (viii) Atividades dos grupos e subgrupos; Relatório dos subgrupos; e
(ix) Relatório dos grupos.

Nesse processo de construção participativa, a CPA, por meio de alguns de seus mem-
bros, participou da elaboração de propostas para o PDI 2022-2026, discutindo a avaliação
institucional, especificamente propondo ações no eixo temático da Avaliação, sendo res-
ponsável por coordenar os GTs Avaliação Acadêmica (diretora da Diavi e membro da
CPA) e o GT Avaliação Institucional (presidente da CPA).

Ainda em 2021, a CPA submeteu ao Conselho Superior da UFJF (Consu) seu novo
Regimento4, que foi aprovado por meio da Resolução no

¯ 68/20215, de 28 de outubro de
2021.

Plano de melhorias e processos de gestão a partir das avaliações externas e internas

A administração central da UFJF considera a autoavaliação como indicativo de pla-
nejamento e eventuais correções a serem realizadas no planejamento anual.

O planejamento estratégico baseia-se no PDI, que atualmente encontra-se em atu-
alização, segundo metodologia aprovada no Consu, para o quinquênio 2022-2026. Há,
também, o planejamento anual de ações, que é acompanhado pela gestão central da Uni-
versidade através do Comitê de Governança, Riscos e Controle (CGRC), que, entre suas
orientações, considera o Raai elaborado pela CPA.

No que tange à gestão dos cursos de graduação, cabe às coordenações, NDEs e Co-
legiados, com base nos relatórios de avaliações externas realizadas pelo Inep - in loco e
Enade - e nos dados coletados por meio dos instrumentos de avaliação de disciplinas via
Siga, a discussão dos resultados e análise das informações para a melhoria dos processos
acadêmicos e administrativos.

Na próxima seção serão abordadas as dimensões 1 e 3 do Eixo 2.

4dispońıvel em: https://www2.ufjf.br/cpa/wp-content/uploads/sites/37/2021/11/Anexo_Reso
lucao-68.20211.pdf-Regimento-Interno-Comissao-Propria-de-Avaliacao-da-UFJF-1.pdf aces-
sado em mar. 2022.

5dispońıvel em: https://www2.ufjf.br/cpa/wp-content/uploads/sites/37/2021/11/Resolucao-
68.2021_SEI-_Assinada.pdf acessado em mar. 2022.
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Eixo 2 - Desenvolvimento institucional

O Eixo 2 contempla as Dimensões:

• 1 - Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional e

• 3 - Responsabilidade Social da Instituição.

4.1 Missão, objetivos, metas e valores institucionais

A missão institucional da UFJF é expressa no art. 5o¯ do Estatuto1:

A Universidade tem por finalidade produzir, sistema-
tizar e socializar o saber filosófico, cient́ıfico, art́ıstico
e tecnológico, ampliando e aprofundando a formação
do ser humano para o exerćıcio profissional, a reflexão
cŕıtica, a solidariedade nacional e internacional, na
perspectiva da construção de uma sociedade justa e
democrática e na defesa da qualidade de vida.

Ainda no artigo 5o¯ do mesmo estatuto, encontram-se também os prinćıpios a serem
seguidos pela UFJF, quais sejam:

1Portaria 1.105, 28 de setembro de 1998.
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I- liberdade de expressão através do ensino, da pesquisa e da
divulgação do pensamento, da cultura, da arte e do conheci-
mento;

II- pluralismo de ideias;

III- gratuidade do ensino;

IV- gestão democrática;

V- garantia do padrão de qualidade;

VI- indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

Objetivos gerais

Visando agir em acordo com a missão estabelecida em atendimento aos prinćıpios
supracitados, o PDI da UFJF apresenta os objetivos gerais da instituição para o peŕıodo
2016-2021:

a) Garantir a excelência acadêmica

b) Assegurar a democratização do ensino;

c) Promover a qualidade de vida;

d) Otimizar processos organizacionais e infraestrutura;

e) Fortalecer a inovação social, a inserção e o desenvolvimento regional;

f) Consolidar o desenvolvimento do Campus avançado de Governador Valadares.

Em razão da pandemia do novo Coronav́ırus, a UFJF criou o Comitê de monitora-
mento e orientação de conduta da Universidade sobre a Covid-19 (2020) e o mantém até
o presente momento. Este Comitê recomendou a suspensão das atividades presenciais, e
o Conselho Superior (Consu) da UFJF tem trabalhado no sentido de possibilitar, com
segurança, o retorno das atividades presenciais, tanto administrativas quanto acadêmicas.
Para tanto, aprovou as resoluções listadas abaixo:

• Resolução no10/2021 – Aprova a prorrogação da suspensão das atividades presenciais
na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), recomendada pelo Comitê de
Monitoramento e Orientação de Conduta da UFJF sobre o coronav́ırus;

• Resolução no23/2021 – Aprova a alteração da Resolução 64.2020 Consu que aprova
a alteração da Resolução no33.2020 Consu, que regulamenta a realização de Ensino
Remoto Emergencial (ERE) nos cursos de graduação presencial da Universidade
Federal de Juiz de Fora (UFJF), em caráter excepcional, seguindo as orientações de
proteção à saúde no contexto da pandemia do novo coronav́ırus;

• Resolução no36/2021 – Aprova a prorrogação da suspensão das atividades presenciais
na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), recomendada pelo Comitê de
Monitoramento e Orientação de Conduta da UFJF sobre o coronav́ırus;
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• Resolução no42/2021 – Aprova a prorrogação da suspensão das atividades presenciais
na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), recomendada pelo Comitê de
Monitoramento e Orientação de Conduta da UFJF sobre o coronav́ırus;

• Resolução no50/2021 – Disciplina a retomada gradativa de atividades presenciais
dos cursos de graduação da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF);

• Resolução no52/2021 – Acata o parecer do Comitê de Monitoramento e Orientação
de condutas sobre o novo coronav́ırus da Universidade Federal de Juiz de Fora
(UFJF) e dá outras providências;

• Resolução no57/2021 – Aprova a prorrogação da vigência da Resolução 10.2020
Consu, que suspende as atividades acadêmicas e administrativas no âmbito da UFJF,
em decorrência da pandemia COVID-19, e dá outras providências;

• Resolução no58/2021 – Estabelece diretrizes para o processo de retorno gradual das
atividades presenciais da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF);

• Resolução no86/2021 – Aprova a alteração, no texto dos Protocolos de Biossegurança
da UFJF, da redução do distanciamento mı́nimo em situação de ensino para 1 (um)
metro, considerando apenas os espaços das salas de aulas e laboratórios.

4.2 PDI, planejamento e poĺıticas acadêmicas institucionais

Além de expressar a missão da instituição e os prinćıpios que amparam suas práticas, o
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) estabelece amplas diretrizes que norteiam
todas as ações da UFJF, bem como as metas que devem ser alcançadas pelas diversas
unidades acadêmicas e setores administrativos até 2020.

Em virtude do cenário de emergência em saúde pública de importância mundial, a
programação prevista para elaboração do novo PDI não pôde ser executada. Assim sendo,
o Conselho Superior (Consu) aprovou a Resolução no

¯ 80/2020, que prorroga a vigência
do atual PDI da Universidade Federal de Juiz de Fora até 31 de março de 2022, dando
sequência à prorrogação realizada anteriormente pela Resolução no

¯ 63/2020. Tais medidas
foram adotadas para que as finalizações dos trabalhos de elaboração do novo PDI fossem
realizadas com ampla participação e discussão de toda a comunidade acadêmica.

Denotando o alinhamento entre o PDI e as poĺıticas institucionais, a UFJF estabele-
ceu estrutura funcional disposta de modo a alcançar os objetivos institucionais por meio
dos processos finaĺısticos e de suporte verificados na cadeia de valor da instituição, como
representado na Figura 4.1. Importa destacar que todos os órgãos e setores da UFJF
trabalham na construção de poĺıticas de ensino, de extensão, de pesquisa e de inovação,
bem como no desenvolvimento e consecução de ações internas, transversais a todos os
cursos, e externas, por meio de projetos de responsabilidade social que contribuem, cada
qual dentro de seus limites de atuação, para o atendimento da missão institucional, em
consonância com os prinćıpios da UFJF.
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Figura 4.1: Modelo de negócios da UFJF.

Fonte: Processo de Contas Anual - Exerćıcio 2021 (Proplan,
https://www2.ufjf.br/relatoriodegestao/2020-3-2/visao-geral/, acessado em

março de 2022).

Com relação à responsabilidade social, todos os órgãos e setores da Instituição, direta
ou indiretamente, devem contribuir para o desenvolvimento de ações que visam atender às
demandas sociais, transformando a realidade das comunidades interna e externa. São di-
versos projetos de pesquisa e de extensão elaborados e implementados, que contam com a
participação efetiva dos três segmentos que compõem a UFJF, quais sejam: servidores do-
centes e técnicos administrativos em educação e discentes, considerando a ética, o respeito
à diversidade e a redução das desigualdades sociais. As Pró-reitorias de Pós-Graduação
e Pesquisa (Propp) e de Extensão (Proex) coordenam e dão suporte às atividades de
pesquisa e de extensão respectivamente, funcionando como elos entre a Universidade e
a comunidade e buscando viabilizar a materialização da produção cient́ıfica e das ações
extensionistas.

O atendimento dos objetivos e das metas estabelecidos no PDI pelos diversos órgãos
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e setores da UFJF fortalece a Instituição enquanto patrimônio da sociedade, por meio de
ações de responsabilidade social, como, por exemplo:

• o desenvolvimento de ações que possibilitaram a ampliação do acervo cultural de
Juiz de Fora pela da Procult;

• na perspectiva do empreendedorismo e da inovação, apoio às empresas incubadas,
realizadas pelo Critt/Dinova;

• desenvolvimento de vários projetos para promoção de atendimento psicológico e
pedagógico aos discentes pela Proae.

Adicionalmente, atenta à necessidade de contribuir no cenário de crise sanitária, que
tanto impacta a qualidade de vida e a saúde das populações, desde o ińıcio da pandemia,
a Instituição tem atuado em diversas frentes de controle e combate à Covid-19. Dentre as
ações, podem-se citar:

• estabelecimento de parcerias diretas com munićıpios;

• operacionalização da estrutura do Hospital Universitário para atendimento de en-
fermaria e UTI com leitos direcionados a pacientes com COVID;

• realização de testes laboratoriais para o diagnóstico de Covid-19 na Faculdade de
Farmácia e no Instituto de Ciências Biológicas - campus sede;

• arrecadação e doação de produtos para segurança e higiene, tais como máscaras de
proteção, toucas, álcool em gel, sabonete e desinfetantes, direcionados à comunidade
e instituições filantrópicas nas cidades da região Leste de Minas Gerais;

• elaboração e/ou contribuição para elaboração de materiais informativos pelo Pro-
grama de Extensão COVID ZERO da UFJF- GV, com atuação dos estudantes,
técnicos, docentes e sociedade de Governador Valadares e região, dispońıveis no site
do programa.

É poĺıtica da UFJF aprimorar continuamente a qualidade dos seus cursos, promo-
vendo a responsabilidade social e respeitando a identidade institucional e a autonomia
universitária. Os prinćıpios filosóficos e técnico-metodológicos que norteiam as práticas
acadêmicas da Instituição valorizam o respeito à dignidade e aos direitos fundamentais e
obedecem às legislações vigentes.

A organização didático-pedagógica da UFJF abrange a educação básica, a graduação
e a pós-graduação, representados respectivamente pelo Colégio de Aplicação João XXIII,
pelos cursos de graduação presenciais e a distância nos dois campi e pelos cursos de pós-
graduação stricto sensu e lato sensu, também presenciais e a distância.

O Colégio de Aplicação João XXIII é integrado à estrutura da Universidade Federal
de Juiz de Fora como Unidade Acadêmica e possui Regimento próprio em consonância com
as normas regulamentares da UFJF e com a legislação aplicável. No colégio são oferecidas
turmas de Ensino Fundamental, Ensino Médio e Curso de Educação de Jovens e Adultos.
Há uma importante interação entre os cursos de graduação e pós-graduação com o Colégio
de Aplicação João XXIII, para as licenciaturas - o Colégio é um dos principais campos de
estágio curricular.
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A Pró-reitoria de Graduação (Prograd) é responsável pela condução das poĺıticas de
ensino para os cursos de graduação na UFJF e tem como prioridade a busca constante
pela qualidade do ensino ofertado aliado ao tratamento humanizado. Ancora as propostas
curriculares de cada um dos cursos em prinćıpios filosóficos e técnico-metodológicos que
entendam o estudante como sujeito sócio-histórico, agente de sua formação e com respon-
sabilidade social, considerando que esse é o perfil profissional desejado para os egressos da
Instituição. Dessa forma, orienta a construção e a adequação de cada curŕıculo a partir
de discussões em fóruns representativos, com vistas à ampla compreensão das Propostas
Curriculares Nacionais e demais legislações educacionais vigentes.

As poĺıticas de ensino em ńıvel de pós-graduação, de formação continuada e de pes-
quisa são geridas pela Propp, segundo a qual as metas estabelecidas no PDI não direcionam
as ações a serem desenvolvidas de forma objetiva e clara, permitindo a discricionariedade
por parte do setor para seu atendimento. Essas poĺıticas voltam-se para dar suporte para
toda a comunidade acadêmica nos assuntos relativos aos estudos e às pesquisas - tendo
como baliza critérios preconizados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nı́vel Superior (Capes) - a fim de proporcionar a efetiva execução do seu papel institucio-
nal como geradora de conhecimentos e de formação de recursos humanos para contribuir
com a sociedade. Com o propósito de apoiar o funcionamento dos cursos de pós-graduação,
uma das ações da Propp é buscar fortalecer e aprimorar os programas de apoio à forma-
ção e consolidação de núcleos interinstitucionais e centros de pesquisa pura e aplicada.
Cabe também à Propp fazer a interlocução com a Capes, CNPq e com outros órgãos de
fomento, bem como com empresas públicas e privadas para suporte ao desenvolvimento
da pós-graduação e da pesquisa.

Em consonância com essa filosofia, a UFJF procura ampliar os caminhos da formação
dos seus estudantes de graduação e de pós-graduação por meio do oferecimento de cursos
de qualidade, compostos por aulas teóricas e práticas, atividades em campo e visitas téc-
nicas. Além disso, recebem especial atenção os estágios, os projetos de pesquisa (iniciação
cient́ıfica, pesquisas da pós-graduação, que, ainda que destinados às tradicionais áreas do
conhecimento, caracterizam-se por adotar um perfil cada vez mais transversal) , os pro-
jetos de extensão e o incentivo à participação dos estudantes em congressos, seminários
e colóquios de caráter cient́ıfico e cultural. Somam-se, ainda, o incentivo à participação
dos estudantes em programas especiais, como intercâmbios nacionais e internacionais, mo-
bilidade acadêmica, inovação e iniciação à docência. Nesse sentido, a UFJF investe em
atividades que ensejam a inserção de novas tecnologias de educação, em ações de cultura
e em projetos como a Universalização da Informática e a Universalização da Oferta de
Ĺınguas Estrangeiras.

O Conselho Setorial de Pós-Graduação e Pesquisa (CSPP), órgão consultivo, deli-
berativo e normativo da UFJF, em matéria espećıfica sobre pesquisa, pós-graduação e
assuntos correlatos, atuou em diversos momentos no ano de 2020, publicando resoluções
e portarias orientativas e normativas durante a suspensão das atividades acadêmicas e
administrativas na UFJF.

Atuando na articulação entre o ensino, a pesquisa e as demandas da sociedade, a
Pró-reitoria de Extensão (Proex) contribui com a responsabilidade social da Instituição,
utilizando de metodologias incentivadoras da interdisciplinaridade, tendo atuação trans-
versal aos cursos ofertados e atuando na melhoria das condições de vida da população
com um exerćıcio de contribuição mútua entre instituição e sociedade. Exercendo ações
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de coordenação e apoio a programas, projetos, eventos e demais atividades de extensão,
considerando o compromisso social da Universidade enquanto instituição pública empe-
nhada na ação reflexiva de questões que envolvem a maioria da população. Além disso,
procura atender as demandas externas relativas a parcerias e convênios, dando oportu-
nidade a todas as Unidades, de forma igualitária, para que desenvolvam seus projetos,
ampliando os espaços de aprendizagem por meio da vivência de situações práticas, desen-
volvimento e aplicação de pesquisas nos diferentes campos do conhecimento.

Como as ações de extensão desenvolvidas no âmbito da UFJF devem ser pautadas
no estabelecido pela Resolução no

¯ 4/2018 do Conselho Setorial de Extensão e Cultura
(Conexc), pode-se afirmar que existe alinhamento entre as poĺıticas institucionais para o
desenvolvimento econômico e social, considerando a melhoria das condições de vida da
população e as ações de inclusão e empreendedorismo, articulando os objetivos e prinćıpios
da IES.

Alinhada a esse entendimento, a Proex busca estabelecer projetos integrados de en-
sino, pesquisa, extensão e cultura para reforçar a excelência acadêmica e a formação
interdisciplinar e humańıstica. Todos os programas e projetos de extensão submetidos por
docentes e TAEs e aprovados pela Proex devem apresentar em sua descrição, detalhada-
mente, a relação com o projeto pedagógico do curso dos discentes a serem vinculados à
proposta e o impacto na sua formação profissional. Além disso, também deve ser justifi-
cada a integração da ação de extensão com a pesquisa. Com o objetivo de cada vez mais
estimular essa relação com a pesquisa, desde 2016 a Proex tem publicado anualmente
um edital para o desenvolvimento de propostas de projetos de extensão que apresentem
interface com a pesquisa. Contemplando oito diferentes áreas temáticas: - Cultura, Co-
municação, Direitos Humanos e Justiça, Educação, Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia
e Produção e Trabalho - os programas e projetos de extensão da UFJF são desenvolvi-
dos de acordo com a definição do Plano Nacional de Extensão, desenvolvido pelo Fórum
de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior Brasileiras
(Forproex). Cabe ressaltar que a relação com o ensino será reforçada a partir da inser-
ção da Extensão nos curŕıculos de graduação, determinada pela Resolução no

¯ 7/2018 –
CNE/MEC, a ser implementada até dezembro de 2022.

Com relação às metodologias que favorecem o atendimento educacional especializado,
a UFJF conta com a atuação da Pró-reitoria de Assistência Estudantil (Proae) e da Dire-
toria de Ações Afirmativas (Diaaf), por meio de seu Núcleo de Apoio à Inclusão (NAI) e da
Ouvidoria Especializada. A Proae oferece atendimento e acompanhamento psicopedagó-
gico individualizado, atendimento social e bolsas de assistência estudantil que permitem
a permanência dos discentes na Instituição. Dentre as ações desempenhadas pelo NAI,
está a oferta de atendimento cont́ınuo aos estudantes com deficiência (PcD) que procu-
ram o Núcleo para auxiliá-los no cotidiano da universidade. A Ouvidoria Especializada
acolhe denúncias e depoimentos a respeito de situações de assédios, discriminações, pre-
conceitos, violências e opressões, com vistas a transformar positivamente o ambiente de
ensino-aprendizagem. Além disso, a UFJF conta, em seu quadro de funcionários efetivos,
com profissionais Tradutores e Intérpretes de Ĺıngua Brasileira de Sinais com a finalidade
de promover o suporte e acesso de pessoas surdas ao ambiente acadêmico por meio de
interpretação em salas de aula, em conferências e em cursos de extensão.

A Diaaf articula, ainda, as ações afirmativas de defesa e de promoção dos direitos
humanos e da igualdade étnico-racial, mediante a mobilização da comunidade universitária
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para a convivência cidadã com as inúmeras realidades presentes na diversidade social,
relacionadas a gêneros e sexualidades, tradições das culturas, questões étnico-raciais e
vulnerabilidade socioeconômica, além de implementar ações dentro da poĺıtica de cotas
da UFJF, contribuindo para a ampliação do alcance social, da diversidade e da igualdade
de direitos no acesso ao ensino superior.

Para o desenvolvimento e a implementação das poĺıticas institucionais de inovação, a
UFJF conta com o apoio da Diretoria de Inovação (Dinova), setor responsável pela gestão
das ações de empreendedorismo e de propriedade intelectual, pelo suporte às empresas
juniores e às equipes de competição.

Com o objetivo de trazer uma cultura mais ampla para a comunidade acadêmica
no que se refere ao crescimento sustentável da Instituição traz em si certa complexidade,
que pode ser explicada pelo fato de essas ações envolverem alteração de hábitos pesso-
ais e institucionais. A educação ambiental deve, portanto, acontecer paulatinamente, com
a conscientização individual, resultando no bem comum. Para enfrentar esse desafio, foi
criado, em 2019, o Fórum de Sustentabilidade da UFJF com funções consultivas e de
assessoramento ao Consu e à Administração Superior na área de sustentabilidade insti-
tucional, norteando-se nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização
das Nações Unidas (ONU).

Responsável pela coleta e destinação correta de todos os reśıduos gerados no cam-
pus, incluindo aqueles vindos dos laboratórios e das áreas de Saúde, a Coordenação de
Sustentabilidade da UFJF, setor vinculado à Pró-reitoria de Infraestrutura (Proinfra),
reformulou o Plano de Loǵıstica Sustentável (PLS) da instituição, em atendimento à Ins-
trução Normativa no

¯ 10, de 12 de novembro de 2012, que estabelece regras para elaboração
dos Planos de Gestão de Loǵıstica Sustentável na Administração Pública Federal. O PLS,
aprovado pela Resolução Consu no

¯ 70/2020, é uma ferramenta de planejamento com ob-
jetivos e responsabilidades definidas, ações, metas, prazos de execução e mecanismos de
monitoramento e avaliação, que permite à instituição estabelecer práticas de sustentabi-
lidade e racionalização de gastos e processos. As iniciativas também incluem redução de
gastos com energia elétrica, água e est́ımulo à coleta seletiva.

No que concerne às práticas voltadas para o desenvolvimento art́ıstico e cultural, a
Universidade entende que a cultura consiste em um direito, tal como preconiza o Art. 27
da Declaração Universal dos Direitos do Homem: “toda pessoa tem direito de participar
livremente da vida cultural da comunidade, de gozar as artes e de aproveitar-se dos pro-
gressos cient́ıficos e dos benef́ıcios que deles resultam”. Assim, não só para atender a esse
dispositivo legal, mas também por entender que a cultura tem uma inquestionável vocação
para a difusão do conhecimento, para a diversão, para a integração, para a inclusão, a
Pró-reitoria de Cultura da UFJF (Procult) busca levar a cultura aos cidadãos, responder
às demandas sociais e fortalecer o amparo às atividades intelectuais e art́ısticas inerentes
aos propósitos acadêmicos. Diante dessa perspectiva, todos os seus projetos e ações visam
a diversidade do público e a promoção da igualdade em todos os sentidos. Dentre as ações
desenvolvidas pela Procult, estão o fomento da produção e das manifestações culturais de
forma compartilhada com outros setores criativos da sociedade; a preservação da memória
cultural regional que representa identidade e contribuição para a formação de cidadania;
e a gestão da produção cultural na Universidade.

Com o propósito de divulgar seus resultados para a comunidade, a UFJF conta, prin-
cipalmente, com ações da Propp, por meio da difusão do trabalho de seus pesquisadores; da

44 de 134
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Procult, por meio da promoção de eventos culturais e também como agente propulsor de
integração social; da Diretoria de Imagem (DII), setor responsável pelo desenvolvimento de
estratégias de proteção e de valorização da imagem institucional da Universidade, alimen-
tando diariamente diversos canais com informações acerca das atividades desenvolvidas
na Instituição.

Há que se destacar que muitos setores possuem páginas eletrônicas institucionais
próprias, para comunicação - not́ıcias, informações, eventos, oportunidades, produções
cient́ıficas -, contando também com as redes sociais como mecanismos de transmissão
dos resultados. O Centro de Gestão do Conhecimento Organizacional (CGCO) - setor
responsável por controlar a disponibilização desses sites, desde a padronização dos layouts
até o suporte -, em cumprimento à legislação vigente, Decreto no

¯ 5.296 de 2 de dezembro
de 2004, seguindo as recomendações de acessibilidade do Governo Federal, previstas no
Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (eMag), tem conduzido o processo de
migração dos sites para esse modelo.

Atenta à necessidade de universalização e democratização do acesso ao conhecimento,
a UFJF desenvolve o programa de Educação a Distância (EaD) por meio do Centro de
Educação a Distância – (Cead), um órgão suplementar que é responsável por coordenar,
supervisionar e dar apoio às atividades de ensino, pesquisa, extensão, cultura e desenvol-
vimento institucional, cient́ıfico e tecnológico relativos à EaD. Todos os cursos a distância
da UFJF são gratuitos e mantêm o mesmo padrão de ensino dos cursos presenciais da
Instituição, oferecendo cursos de graduação, pós-graduação lato sensu, aperfeiçoamento e
extensão, os quais fazem parte do programa UAB. Os cursos são ministrados na Plata-
forma Moodle, com atividades diárias (fóruns, chats, e-mails, videoconferências); as provas
presenciais são aplicadas nos Polos de Apoio Presencial, espaços f́ısicos mantidos pelas
prefeituras ou pelos governos de Estado que oferecem infraestrutura f́ısica, tecnológica e
pedagógica. A UFJF disponibiliza estrutura f́ısica para a operacionalização das atividades
do Cead, localizada em Juiz de Fora, com área de 720m2 e composta por salas administra-
tivas, setor acadêmico, produção de material didático, setor tecnológico e suporte para o
ambiente virtual, laboratório de informática, sala de web e videoconferência, estúdio para
gravação de videoaulas, rádio, gráfica e setor de loǵıstica.

Presente em seis estados brasileiros – Minas Gerais, Mato Grosso, Paráıba, Rio de
Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo - com polos em mais de quarenta munićıpios. Para
abertura de um novo polo, a Universidade realiza um criterioso estudo que envolve, entre
outros pontos, avaliação a distância do munićıpio em relação à Juiz de Fora, distância do
polo em relação aos munićıpios que atende, quantidade de alunos matriculados no Ensino
Médio, demanda pelos cursos e empregabilidade na cidade para pessoas graduadas nesses
cursos. Atualmente, além de ser responsável pelo Comitê Gestor Institucional de Formação
Inicial e Continuada de Profissionais da Educação Básica da Universidade Federal de Juiz
de Fora (Confor/UFJF), o Cead coordena outros projetos e programas: Saúde na Escola,
Capacitação em EaD, Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle para o ensino presencial
e EaD, Repositório de Objetos de Aprendizagem, Editora Cead e Radioweb Cead.

A articulação da poĺıtica institucional para a modalidade EaD se restringe às metas
elencadas no PDI e direcionadas especificamente ao Cead. Nota-se que não há expĺıcita
colocação quanto a essas poĺıticas no PDI 2016-2021, e tampouco quanto ao alinhamento
da base tecnológica institucional com o projeto pedagógico para o ensino a distância.

Os objetivos gerais, as metas espećıficas e a designação dos setores responsáveis pelo
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seu atendimento constam no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). Porém, com
a continuidade da epidemia da Covid-19, houve a necessidade de prorrogação do prazo de
vigência do PDI 2016-2020 por mais um ano. Por essa razão, as ações desenvolvidas pela
UFJF no ano de 2021 basearam-se nos objetivos gerais do Plano de Desenvolvimento Ins-
titucionais, considerando que as metas pactuadas anteriormente já haviam sido atingidas
em sua quase totalidade.

Nos eixos seguintes do presente documento serão abordadas as ações desenvolvidas
pelos setores em 2021, apresentando o desempenho da Instituição.
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Eixo 3 - Poĺıticas acadêmicas

O Eixo 3 contempla as Dimensões:

• 2 - Poĺıticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão;

• 4 - Comunicação com a Sociedade e

• 9 - Poĺıticas de Atendimento ao Discente.

5.1 Poĺıticas de ensino e ações acadêmico-administrativas

para os cursos de graduação

De acordo com o PDI da UFJF, a Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) tem a mis-
são de coordenar, juntamente com as Unidades Acadêmicas e com o Conselho Setorial
de Graduação (Congrad), a formulação e a implementação de poĺıticas para o ensino de
graduação na UFJF, com vistas a promover a formação de profissionais de excelência
acadêmica e profissional, cidadãos ética e politicamente envolvidos com a sociedade. É
também a instância encarregada pelo gerenciamento acadêmico, desenvolvimento de pro-
gramas e projetos voltados para os cursos de graduação e formulação e cumprimento de
critérios transparentes, fundamentados na legislação, diretrizes, normas e regulamentações
educacionais.

Tendo como principal objetivo criar condições favoráveis ao fortalecimento da quali-
dade acadêmica dos cursos de graduação oferecidos pela Universidade, a Prograd imple-
mentou em 2021 uma série de ações em consonância com os objetivos e metas dispostos
no PDI.

Uma das metas da Prograd foi estabelecer projetos integrados de ensino, pesquisa,
extensão e cultura para reforçar a excelência acadêmica e a formação interdisciplinar e
humańıstica. Nesse contexto, em 2021, foram aprovados calendários acadêmicos diversifi-
cados de acordo com as necessidades dos cursos para atender às situações de excepciona-
lidade da pandemia, além de organização do Siga, em parceria com o Centro de Gestão
e conhecimento Organizacional (CGCO). Também foram necessárias adequações de algu-
mas normativas acadêmicas, mediante resoluções aprovadas pelo Congrad e pelo Conselho
Superior (Consu). Foram implementadas algumas ações com vistas à informatização dos
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registros acadêmicos, desde a matŕıcula até a colação de grau e emissão de diploma digi-
tal, além de constituição de uma comissão para estudo da adequação do acervo f́ısico ao
Projeto de Acervo Acadêmico Digital. O quantitativo de alunos matriculados nos cursos
de graduação no ano de 2021, em ambos os campi, podem ser visualizados na Tabela 5.1.

Tabela 5.1: Quantitativo de alunos matriculados nos cur-
sos de graduação da UFJF

Total Campus JF Campus GV
Alunos de graduação matriculados∗ 16.068 14.521 1.547
Alunos ingressantes 3.981 3.360 621
Alunos concluintes 1.342 1.232 113

∗ considerando todos os calendários letivos vigentes. Fonte: Adaptado do Relatório da
Prograd - 2021 (2022).

Sobre o Programas de Bolsas de Graduação foram investidos R$4.290.423,15, sendo
estas bolsas quantitativamente distribúıdas de acordo com a tabela 5.2

Tabela 5.2: Distribuição de bolsas de graduação por tipo
de programa

Modalidade da bolsa No
¯ de bolsistas

Grupo de Educação Tutorial 84
Monitoria jornada 24/48 horas 875
Monitoria Júnior 16
Treinamento Profissional Acadêmico 257
Treinamento Profissional Gestão 277
Programa de Educação Tutorial (SESU-MEC) 70
Programa de Universalização de ĺınguas 52

Fonte: Adaptado do Relatório da Prograd - 2021 (2022).

Outras metas da Prograd inclúıram:

• valorizar o espaço pedagógico do Colégio de Aplicação (CAp) João XXIII para fins
de produção do conhecimento sobre ensino-aprendizagem no interior da UFJF por
meio de ações conjuntas do próprio CAp com a Coordenação das Licenciaturas, com
os Cursos de Licenciaturas e com a Faculdade de Educação (Faced);

• coordenar ações com todas as unidades acadêmicas envolvidas com a Formação de
Professores para adensar as relações dos cursos de Licenciatura com o Colégio de
Aplicação João XXIII, de modo a retomar progressivamente o seu papel de principal
locus de estágio docente e profissional (Psicologia, Pedagogia e Serviço Social) na
UFJF;
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• ampliar, estruturar e fortalecer Programas que visem a complementar, aperfeiçoar
e valorizar a formação de professores para a educação básica na UFJF (Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - Pibid; Licenciaturas Internacionais;
Prodocência; dentre outros);

• institucionalizar as ações de formação inicial e continuada de professores, conforme
previstas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação de Professores (CNE
– aprovadas em 09 de junho de 2015).

As ações desenvolvidas para o cumprimento das metas acima mencionadas inclúıram
a participação da Assessora de Licenciaturas ou do Pró-Reitor de Graduação em Fóruns
Municipais, Estaduais e Nacionais sobre a Formação Docente. Além disso, discutiu-se a
minuta para a inserção da extensão nos curŕıculos de graduação, estudo e divulgação do
PPI - Projeto Pedagógico Institucional das Licenciaturas para discussão das alterações
necessárias para a inserção da extensão nos curŕıculos e nos projetos pedagógicos dos
cursos de licenciaturas para a aprovação do Congrad.

Com relação ao Programa de Iniciação à Docência, a Prograd ofereceu 169 bolsas no
Programa de Iniciação à Docência (Pibid) - a distribuição dessas bolsas pode ser verificada
na Tabela 5.3.

Tabela 5.3: Distribuição de bolsas Pibid por modalidade

Modalidade da bolsa No
¯ de bolsistas

Bolsistas de iniciação à docência 144
Supervisores 18
Coordenadores de áreas 06
Coordenadora institucional 01

Fonte: Adaptado do Relatório da Prograd - 2021 (2022).

Com a intenção de retomar a proposta de uma residência docente para estudantes
graduados em cursos de Licenciatura, a ser desenvolvida no âmbito do CAp e com a
possibilidade de participação de professores psicólogos, pedagogos e técnicos em assuntos
educacionais de outras unidades acadêmicas, instaurou-se o Programa de Residência Do-
cente. O investimento total anual foi de R$142.320,37 para 9 bolsistas entre os meses de
março a julho e 1 bolsista entre os meses de agosto e setembro de 2021.

O Projeto de Universalização de Oferta de Ĺınguas Estrangeiras, fruto de uma par-
ceria entre a Prograd e a Faculdade de Letras, tem por objetivo a promoção do acesso
ao ensino de idiomas para os graduandos da UFJF. Além disto, este também propicia
oportunidade para o desenvolvimento dos alunos bolsistas que visam a carreira docente.
Na Tabela 5.4 encontra-se representado os resultados deste programa.
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Tabela 5.4: Resultado dos programas de universalização
de ĺınguas em 2021

Quantidade
Turmas 98
Total de alunos atendidos 3.031
Bolsistas 52

Fonte: Adaptado do Relatório da Prograd - 2021 (2022).

Para fomentar o Programa de Estágios em 2021, a Prograd reorganizou os processos
de regulamentação dos estágios vinculados à Universidade. No ano de 2021, foram ho-
mologados 3.122 termos de compromisso de estágio (vide detalhamento na Tabela 5.5);
500 novos convênios de estágio foram encaminhados para assinatura; foram contratados
seguros de acidentes pessoais para os estudantes regularmente matriculados nas discipli-
nas de estágio dos cursos de graduação presencial e a distância dos campi Juiz de Fora e
Governador Valadares.

Tabela 5.5: Resultado dos programas de estágios em 2021

Quantidade
Obrigatórios 1.548
Não obrigatórios 218
Termos aditivos homologados 254
Equiparação de atividades de monitoria, iniciação cient́ıfica ou extensão
ao estágio

05

Rescisão 149

Fonte: Adaptado do Relatório da Prograd - 2021 (2022).

Podem-se destacar também as seguintes ações da Prograd em 2021:

• constituição de comissão para estudar a elaboração de proposta para a reformulação
do Programa de Ingressos Seletivo Misto (Pism) - para atender as situações de
excepcionalidade da pandemia;

• participação de discussões da Andifes sobre o Programa Promover e organização de
comissão com representantes do Congrad para estudo da adesão ao Programa para
o ano 2022, com o intuito de reforçar a mobilidade acadêmica entre universidades
nacionais e estrangeiras;

• ampliação do intercâmbio acadêmico de alunos, professores e técnicos administrati-
vos desenvolvendo análise de processos de cooperação internacional intercâmbio de
docentes, pesquisadores e estudantes, pesquisas conjuntas e atividades educativas,
intercâmbio de informação e publicação, visitas de curto prazo por parte de profes-
sores e pesquisadores e programas de dupla diplomação, proposto pela Diretoria de
Relações Internacionais (DRI);
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• reformulação dos critérios para o aproveitamento da carga horária das atividades
acadêmicas e criação de Diplomas conjuntos entre a UFJF e Universidades estran-
geiras através da elaboração da regulamentação conjunta entre a Prograd e a Pró-
Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (Propp) para a revalidação e reconhecimento
de diplomas estrangeiros, aprovada pela Resolução Consu no

¯ 29/2021, e adesão à
Plataforma Carolina Bori (sistema informatizado criado pelo Ministério da Edu-
cação, para gestão e controle de processos de Revalidação e Reconhecimento de
diplomas estrangeiros no Brasil).

5.2 Poĺıticas de ensino e ações acadêmico-administrativas

para os cursos de pós-graduação lato sensu, strictu

sensu e para pesquisa ou Iniciação Cient́ıfica (IC)

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (Propp) tem como principal missão
o suporte ao funcionamento dos cursos de pós-graduação da UFJF, sejam eles lato ou
stricto sensu, sempre em busca de sua consolidação e expansão. Constitui igualmente
parte de sua missão assessorar a comunidade acadêmica nos assuntos relativos à pesquisa
cient́ıfica e tecnológica, estimular e fomentar a atividade de pesquisa na universidade,
tendo como referência a qualidade e a relevância, para bem cumprir o papel de geradora
de conhecimentos e de formação de recursos humanos.

Estão vinculados à Propp, operando de forma independente e autônoma, os Comitês
de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, Comitê de Ética em Pesquisa com Animais, o
Centro de Biologia da Reprodução (CBR), a Editora da UFJF, Centro de Pesquisa Sociais
(CPS) e o Núcleo de Integração Acadêmica para Sustentabilidade socioambiental.

As ações acadêmico-administrativas para a pesquisa ou iniciação cient́ıfica(IC), a ino-
vação tecnológica, que são do âmbito desta pró-reitoria, estão em conformidade com as
poĺıticas estabelecidas e com a garantia de divulgação no meio acadêmico. Há todo um
amplo processo de divulgação por meio de editais e exigente processo seletivo, acompa-
nhado pelo Comitê Assessor da Pesquisa que monitora e dá suporte a todas as ações
realizadas.

A Propp oferta e desenvolve formação para discentes e pesquisadores, apoiando as
iniciativas de pesquisa e criando ambiente proṕıcio para a busca, desenvolvimento e con-
solidação do conhecimento da graduação e da pós-graduação.

Os Programas de IC da UFJF, mantidos com recursos da Instituição, e das bolsas
originadas de órgãos de fomento como o CNPq e a Fapemig. A IC é uma modalidade de
pesquisa acadêmica desenvolvida por alunos de graduação sob orientação de docentes em
diversas áreas do conhecimento, contribuindo para pesquisa e a ciência na universidade,
cujos resultados têm o potencial de impactar positivamente a sociedade.

No que se refere especialmente às tarefas da pesquisa, pode-se considerar que os cursos
de mestrado e de doutorado constituem um lugar privilegiado de produção do conheci-
mento, dada a centralidade neles assumida pela pesquisa cient́ıfica. A formação desses
profissionais é um compromisso das instituições de ensino superior brasileiras, e a UFJF
tem traçado uma poĺıtica de pós-graduação em que esse compromisso se consubstancia
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em ações institucionais de apoio aos programas de pós-graduação (PPGs).

Os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu são programas de ńıvel superior, de educação
continuada, com os objetivos de complementar a formação acadêmica, atualizar, incorpo-
rar competências técnicas e desenvolver novos perfis profissionais. Estas iniciativas visam
o aprimoramento da atuação no mundo do trabalho e ao atendimento de demandas por
profissionais tecnicamente mais qualificados para o setor público, as empresas e as orga-
nizações do terceiro setor.

Quanto à pós-graduação stricto sensu, entende-se que as ações acadêmico- adminis-
trativas estão voltadas para o objetivo da excelência da pós-graduação, como comprovado
pelas ações desenvolvidas. Na tabela 5.6 está discriminado o quantitativo de programas
de pós-graduação stricto sensu por modalidade; Na tabela 5.7 está discriminado o quan-
titativo de programas de pós-graduação stricto sensu por grande área de conhecimento;
Na tabela 5.8 está discriminado o quantitativo de alunos matriculados por tipo de curso
(lato e stricto senso, presencial e EaD).

Tabela 5.6: Quantitativo de programas de Pós-Graduação
Stricto Sensu por modalidade

Modalidade Nı́vel Quantidade

Acadêmico
Mestrado 11

Mestrado e doutorado 24
Profissional Mestrado 09

Fonte: Adaptado do Relatório da Propp - 2021 (2022).

Tabela 5.7: Quantitativo de programas de Pós-Graduação
Stricto Sensu por grande área de conhecimento

Grande área Quantidade
Ciências da Saúde 08
Ciências Humanas 08
Ciências Exatas e da Terra 07
Ciências Sociais Aplicadas 07
Ciências Biológicas 04
Lingúıstica, Letras e Artes 04
Multidisciplinar 03
Engenharias 02
Ciências Agrárias 01

Fonte: Adaptado do Relatório da Propp - 2021 (2022).
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Tabela 5.8: Quantitativo de alunos matriculados por tipo
de curso

Tipo de curso Quantidade
Especialização 511
Especialização EAD 218
Mestrado 2.553
Doutorado 1.271

Fonte: Adaptado do Relatório da Propp - 2021 (2022).

Para formação dos graduandos de diversas áreas, em parceria com o HU, a UFJF
oferece programas de residências Médicas e Multiprofissionais. O financiamento destes
programas é oriundo do Ministério da Saúde e uma parte da própria UFJF. O quantitativo
de alunos matriculados nos programas de residências Médicas e Multiprofissionais podem
ser visualizados na Tabela 5.9.

Tabela 5.9: Quantitativo de alunos matriculados em Re-
sidências Médicas e Multiprofissionais

Residências Quantidade
Multidisciplinar 218
Médica 168

Fonte: Adaptado do Relatório da Propp - 2021 (2022).

Ainda nesta proposta, a UFJF manteve o Programa de Residência Docente que é
realizado junto ao CAp. Este programa é financiado diretamente pela UFJF e distribuiu
9 bolsas em 2021.

Um ponto de destaque foi a aprovação pelo Consu da Resolução no
¯ 67/2021 que re-

serva 50% das vagas para ações afirmativas em Programas de Pós-Graduação da institui-
ção, vagas essas que serão destinadas a pessoas negras, povos de comunidades tradicionais,
pessoas trans, pessoas com deficiência e refugiados.

Embora a pesquisa tenha se mostrado crucial em tempos de pandemia, no que tange
ao financiamento, constatou-se uma queda no valor total destinado às bolsas em relação
ao ano anterior - ainda assim, foram desenvolvidas 118 ações de combate à Covid-19
pelos pesquisadores da UFJF (professores, TAEs e estudantes). Os valores financiados e
o quantitativo de concessões por tipo de bolsa estão detalhados nas Tabelas 5.10 e 5.11,
respectivamente.
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Tabela 5.10: Valor Financiado (em milhões de reais - R$)
por tipo de bolsa

Tipo de Bolsa
Origem dos recursos

Fapemig UFJF MEC Capes CNPq
Total

Iniciação cient́ıfica - 1,57 - - 0,63 2,21
Residência - 0,20 8,51 - - 8,71
Mestrado 1,30 2,41 - 6,52 0,22 10,43
Doutorado 1,59 2,07 - 8,61 0,40 12,66
Pós-doutorado - - - 0,89 - 0,89
Total 2,89 6,25 8,51 16,01 1,25 34,90

Fonte: Adaptado do Relatório da Proplan - 2021 (2022).

Tabela 5.11: Quantitativo de concessões por tipo de bolsa

Tipo de Bolsa
Origem dos recursos

Fapemig UFJF MEC Capes CNPq
Total

Iniciação cient́ıfica - 500 - - 129 629
Residência - 05 213 - - 218
Mestrado 72 147 - 362 12 593
Doutorado 51 81 - 326 15 473
Pós-doutorado - - - 18 - 18
Total 123 733 213 706 156 1.931

Fonte: Adaptado do Relatório da Propp - 2021 (2022).

Além dos resultados apresentados, destacam-se aqui outras ações da Propp que se
relacionam às poĺıticas acadêmicas de fortalecimento da pesquisa em 2021:

• gerenciamento e cadastro dos laboratórios da instituição, espaços esses essenciais
para a viabilização da pesquisa, além de apoio ao ensino e à extensão;

• regulação, com autorização Câmara de Especialistas, coordenada pela Propp e vin-
culada ao Conselho Setorial de Pós-graduação e Pesquisa (CSPP), do funcionamento
dos laboratórios de pesquisa durante a pandemia para garantir a segurança e o acesso
dos pesquisadores a estes ambientes de pesquisa;

• lançamento do edital para a criação de 11 novos Selos Editoriais pela Editora UFJF,
o que contribuiu com o gerenciamento, a diagramação e a publicação de 36 obras
derivadas da produção acadêmica dos docentes e discentes dos programas de pós-
graduação da UFJF;

• criação do Portal de Periódicos com o objetivo de reunir as revistas cient́ıficas edi-
tadas pela comunidade acadêmica da UFJF.
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5.3 Poĺıticas e ações acadêmico-administrativas para a ino-

vação tecnológica, desenvolvimento art́ıstico e cultural

Para o desenvolvimento de poĺıticas de ensino e de ações acadêmico-administrativas
relacionadas à inovação, a UFJF conta com a Diretoria de Inovação (Dinova), que tem
como atribuições conduzir a poĺıtica de inovação da Instituição, envolvendo três esferas
de atuação.

A primeira, que responde pela maior parte de suas ações, está associada ao trabalho
desenvolvido pelo Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia (Critt), cu-
jas atividades finaĺısticas são a proteção ao conhecimento e a transferência de tecnologia
(reunidas no Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT da UFJF), o fomento ao empreendedo-
rismo (conduzido pelo Setor de Empreendedorismo do Critt), e o treinamento (coordenado
pelo Setor de Treinamento), que visa ao atendimento da demanda de capacitação de pes-
soas e empresas em temas variados, buscando favorecer o incremento da formação para
o mercado e a elevação do desempenho das empresas, associações e órgãos públicos que
interagem com a UFJF.

Em segundo lugar, cabe também à Dinova conduzir ações mais abrangentes na UFJF,
ligadas às empresas juniores e às equipes de competição, bem como a atores cujas ati-
vidades tenham impacto no desempenho da Universidade na área de inovação, operando
como mediadora entre a administração central da UFJF e os parceiros externos, com o
apoio do Setor de Inovação, Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia do campus
de Governador Valadares.

Por fim, a Dinova contribui para a articulação da UFJF com a sociedade, visando
o desenvolvimento regional e a dinamização do ecossistema de inovação e empreendedo-
rismo de Juiz de Fora e de Governador Valadares, assim como das regiões que abrigam a
Universidade.

Os resultados do Critt para o ano de 2021 podem ser visualizados na Tabela 5.12.

Tabela 5.12: Resultados do Critt em 2021

Atividade Valores/quantidade

Número de clientes atendidos (sociedade e
membros da comunidade acadêmica da UFJF)

929 clientes, sendo: 333 (EMP); 405 (NIT);
192 (TR).

Número de Projetos de Inovação em parcerias
com empresas

57 (NIT)

Valor recebido da UFJF (UOs do Critt) R$147.029,88

Valor gerado em projetos em parceria com em-
presas para fazer inovação

R$ 5.311.307,11 (NIT)

Percentual a ser reinvestido no Critt - via Por-
taria

R$ 132.578,33 (NIT)

Valor de Royalties recebidos de tecnologias li-
cenciadas da UFJF

R$ 108.162,89

Continua na próxima página
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Tabela 5.12 – continuação da página anterior
Atividade Valores/quantidade

Número de Depósitos de Patentes e registros
de outros ativos intanǵıveis da UFJF

Total 16, dos quais:
Registro de Marcas 0

Registro de Software 05

Desenho Industrial 02

Modelo de utilidade 02

Patente de Invenção 07

Geração de receita anual da Incubadora de Em-
presas

Não houve, devido à suspensão da cobrança
enquanto perdurar o funcionamento não-
presencial do Critt

Geração de receita anual do Condomı́nio de
Empresas

Não houve, devido à suspensão da cobrança
enquanto perdurar o funcionamento não-
presencial do Critt

Geração de receita anual (2021) do PIA R$ 4.200,00

Capacitações dadas para a comunidade acadê-
mica e sociedade pelo Critt

15

Melhorias na Infraestrutura do Critt 21

Faturamento agregado das empresas incubadas R$ 1.124.610,90

Faturamento agregado das empresas no Con-
domı́nio de Empresas do Critt (residentes ou
não -residentes)

Em apuração

Perfil dos Clientes atendidos no Critt

Sociedade no geral (pessoa f́ısica) - 33,5%

Professores e TAEs (pessoa f́ısica) - 18,9%

Alunos da UFJF (pessoa f́ısica) - 15,7%

Médias empresas (pessoa juŕıdica) - 9,1%

Pequenas empresas (pessoa juŕıdica) -
4,8%

MEI (pessoa juŕıdica) - 4,8%

Pessoas da UFJF em programas de Empreen-
dedorismo

115 pessoas, sendo: 109 alunos e 6 profes-
sores e TAEs

Fonte: Adaptado do Relatório da Critt - 2021 (2022).

Em abril de 2021, o Conselho Superior (Consu) da UFJF aprovou a Poĺıtica de Ino-
vação da UFJF. O documento visa estimular a produção cient́ıfica e tecnológica, valorizar
a cultura de inovação e promover o empreendedorismo, além de estabelecer as orientações
para o compartilhamento de infraestrutura, acordos de parceria para Pesquisa, Desenvol-
vimento e Inovação (P,D&I) e para prestação de serviços tecnológicos entre a Universidade
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5.3 - Poĺıticas e ações acad.-adminis. para a inov. tecn., desenv. art. e cultural 57 de 134

e outras instituições públicas e privadas. A Poĺıtica de Inovação foi aprovada por meio
de três dispositivos normativos do Consu: a Resolução no

¯ 17/2021, que estabelece as di-
retrizes da Poĺıtica e institucionaliza a Diretoria de Inovação; a Resolução no

¯ 18/2021
regulamenta os procedimentos necessários para a implementação de parcerias em proje-
tos de pesquisa e desenvolvimento e de prestação de serviço técnicos desenvolvidos por
servidores da UFJF; a Resolução no

¯ 19/2021, por sua vez, define os critérios para o com-
partilhamento e permissão de uso da infraestrutura da Universidade.

De acordo com a Resolução no
¯ 17/2021, integram a Dinova: o Centro Regional de

Inovação e Transferência de Tecnologia (Critt); o Parque Cient́ıfico e Tecnológico de Juiz
de Fora e Região; o Grupo de Trabalho Inovação, Empreendedorismo e Transferência de
Tecnologia – GT-Inovação do Campus de Governador Valadares; a Comissão de acompa-
nhamento de Empresas Juniores e Equipes de Competição.

Em maio de 2021, o Conselho Gestor da UFJF do campus Governador Valadares,
aprovou a criação do Setor de Inovação, Empreendedorismo e Transferência de Tecno-
logia, com vistas a dar continuidade e ampliar os trabalhos na temática de “Inovação,
Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia”, já iniciados pelo Grupo de Trabalho
Inovação, Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia – GT-Inovação.

Com a finalidade de identificar e aplicar práticas de gestão da inovação capazes de
promover a cultura da inovação e empreendedorismo, o Setor de Inovação busca fomentar
as atividades efetivas e potenciais de inovação, empreendedorismo e transferência de tec-
nologia vinculadas à produção do conhecimento cient́ıfico e demais atividades do Campus
de Governador Valadares. As ações estruturantes do Setor de Inovação estão organizadas
em quatro eixos de trabalho: promoção da cultura empreendedora e inovação; desenvol-
vimento de projetos; suporte; e popularização da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Em 2021, o evento IDEATHON: Gestão, Inovação e Saúde foi promovido pelo recém-
criado Setor de Inovação da UFJF-GV em parceria com o Critt, uma maratona para o
desenvolvimento de projetos de soluções tecnológicas que sejam inovadoras e utilizáveis,
especialmente para a área da saúde. Durante quatro dias, as equipes receberam capacita-
ção e mentoria para aprimorar e desenvolver a ideia inicial do projeto.

No âmbito do desenvolvimento art́ıstico e cultural, a UFJF tem a atuação da Pró-
Reitoria de Cultura (Procult), coordenando e desenvolvendo o objetivo de democratizar
espaços culturais; valorizar artistas e produtores locais; preservar a memória cultural re-
gional e formar público a partir do despertar do interesse da população para arte e para
cultura.

Em um segundo ano sob o impacto da pandemia de Covid-19, e ainda tendo que
lidar com uma receita reduzida, a Procult, juntamente com seus órgãos suplementares
e executores, utilizou, principalmente, do universo virtual com programação on-line de
seus equipamentos para proporcionar arte e cultura de forma gratuita, transparente e
democrática. Demais trabalhos internos essenciais se mantiveram em home office. No final
do segundo semestre, houve o retorno gradativo ao trabalho presencial, observando-se os
protocolos de biossegurança vigentes na Instituição.

Dentre as principais ações, projetos e programas desenvolvidos em 2021 pela Procult,
destacam-se:

• realização de 4 exposições, com crescimento aproximado de 40% nas interações nas
redes sociais com o público;
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• realização de 5 publicações vinculadas ao setor (Revista Bia - on-line; Revista Polie-
dro - 2 edições; catálogo“Coleção MM: 25 anos”; catálogo“UFJF Patrimônio Vivo”),
com crescimento aproximado de 40% nas interações nas redes sociais com o público;

• distribuição de 189 bolsas de Iniciação Art́ıstica (Pibiart), apesar da redução de 41%
do orçamento;

• organização da 73a¯ Reunião da SBPC – 10 oficinas e 150 premiações culturais (Ja-
nelas Abertas);

• realização de 14 eventos da Orquestra e Coral Pró-Música, com crescimento aproxi-
mado de 40% nas interações nas redes sociais com o público e de 30% nos acessos;

• distribuição de 13 bolsas para a Oficina de Música (Escola de Artes);

• realização de 14 cursos pela Oficina de Música (11 de instrumentos musicais e 3 de
teoria musical), com 113 alunos;

• realização de 48 turmas de Musicalização Infantil (Escola de Artes), com 270 crianças
inscritas, o que equivale a aumento de 40%;

• realização do 32o¯ Festival de Música Colonial Brasileira e Música Antiga, com 10
apresentações de concerto on-line e com crescimento aproximado de 40% nas inte-
rações nas redes sociais com o público;

• realização de 2 exposições, desenvolvimento de 2 projetos de pesquisa e publicação
de 7 postagens vinculadas ao Centro de Conservação da Memória, com crescimento
aproximado de 40% nas interações nas redes sociais com o público;

• organização de projetos vinculados ao Cine-Theatro Central (#TBT, #DETALHE,
QI Cultural e Aniversário – 92 anos do Cine-Theatro Central), com crescimento
aproximado de 40% nas interações nas redes sociais com o público;

• apoio a outros eventos gravados e presenciais vinculados ao Cine-Theatro Central,
seguindo rigorosamente os protocolos sanitários;

• organização de 12 exposições, 10 mostras, 5 lives e 5 eventos vinculados ao Fórum
da Cultura, com crescimento aproximado de 40% nas interações nas redes sociais
com o público;

• desenvolvimento de 5 projetos de pesquisa, oferecimento de 3 oficinas, organização
de 2 seminários e grupos de estudo, participação na Semana de Museus (conteúdo
audiovisual - Maxakali: resistência de um povo) e organização de visita guiada (ex-
posição Maxakali: resistência de um povo) vinculados ao Museu de Arqueologia e
Etnologia Americana (Maea); com crescimento aproximado de 40% nas interações
nas redes sociais com o público;

• organização de 12 exposições, 10 lives e outras 40 iniciativas vinculadas ao Museu de
Arte Murilo Mendes; com crescimento aproximado de 40% nas interações nas redes
sociais com o público;
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• organização de 2 exposições, participação em 4 eventos nacionais e 20 iniciativas
virtuais vinculadas ao Memorial da República Presidente Itamar Franco (MRPIF),
com crescimento aproximado de 40% nas interações nas redes sociais com o público
e com presença estimada de 1.200 visitantes em dezembro de 2021.

5.3.1 Poĺıticas institucionais e ações acadêmico-administrativas para
a extensão

A Pró-Reitoria de Extensão (Proex) é responsável por promover a articulação entre
o ensino, a pesquisa e as demandas da sociedade, em um exerćıcio de contribuição mútua.
Marcada fortemente pela interação dialógica da academia com a sociedade, a extensão
universitária manteve algumas adaptações impostas pelo isolamento social decorrente da
pandemia, tendo transitado gradativamente para o retorno presencial no segundo semestre
de 2021. Apesar desse esforço, algumas ações de extensão foram inevitavelmente preju-
dicadas pelo distanciamento social exigido pela situação pandêmica, sobretudo aquelas
cujas caracteŕısticas não eram pasśıveis de adaptações para a modalidade remota e exi-
giam a execução presencial, como as visitas escolares e espontâneas, Centro de Ciências e
Jardim Sensorial, e visitas escolares ao Jardim Botânico, que permanecem interrompidas
por medida de segurança sanitária.

O ano de 2021 permaneceu desafiando a comunidade extensionista da UFJF, pela
permanência da suspensão das atividades presenciais. Esse cenário mudou somente após
a aprovação da Resolução Conexc no

¯ 01/2021, de 10 de novembro de 2021, que, em aten-
dimento às deliberações do Consu (Resolução no

¯ 58/2021), estabeleceu as diretrizes para
o processo de retorno gradual de atividades presenciais das ações de extensão da UFJF.

Por essa razão, a extensão universitária permaneceu totalmente em formato remoto
até o mês de novembro, à exceção das ações diretamente ligadas ao enfrentamento da
pandemia de Covid-19. Como parte da retomada gradual e processual das atividades
presenciais da UFJF, as visitas espontâneas ao Jardim Botânico já puderam ser retomadas,
a partir do dia 17 de setembro, com a aprovação e a implantação do Protocolo Operacional
de Biossegurança para Reabertura do Jardim Botânico UFJF.

Mesmo com as dificuldades impostas, podem ser destacados avanços ocorridos ao
longo de 2021, como a realização de 5 novos editais, dentre eles o edital 05/2021, Programa
de apoio a projetos - demandas por ações interprofissionais e interdisciplinares voltadas
ao fortalecimento dos direitos humanos e da saúde (exclusivo para o campus de GV) com
financiamento de recursos via Emenda Parlamentar lançado em novembro de 2021.

Por meio dos editais vigentes, foram aprovadas e cadastradas, junto à Proex, 562
ações de extensão nas modalidades: programas, projetos e ações espećıficas de extensão
de prevenção e enfrentamento à Covid-19, conforme detalhado na Tabela 5.13.

Tabela 5.13: Ações de extensão por modalidade em 2021

Edital/Modalidade Quantidade

01/2021 – Programas 29

Continua na próxima página
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Tabela 5.13 – continuação da página anterior
Edital/Modalidade Quantidade

01/2021 – Projetos 347

02/2021 – Boa Vizinhança JF 21

03/2021 – Boa Vizinhança GV 08

04/2021 – Extensão em Interface com a Pesquisa 38

15/2019 – Projetos (Fluxo Cont́ınuo) 09

15/2019 – Programas (Fluxo Cont́ınuo) 04

Chamada de Ações de extensão de prevenção e enfrentamento à
pandemia de Covid-19 (2020 e 2021)

106

Total 562

Fonte: Adaptado do Relatório da Proex - 2021 (2022).

As 562 ações cadastradas em 2021 representam uma queda de 23,4%, se comparadas
ao quantitativo do ano de 2020, quando havia 734 ações vigentes, entre programas, projetos
e ações de prevenção e enfrentamento à Covid-19. Tal redução reflete, principalmente,
dois fatores: o corte de orçamento vindo do Governo Federal sofrido pela UFJF, o que
impactou diretamente o número de bolsas de extensão, e a impossibilidade de realização
de atividades extensionistas de forma presencial no momento de lançamento dos editais
pela Proex. As modificações necessárias no orçamento em decorrência desse corte, a fim
de manter em funcionamento ações estratégicas para a Universidade, foram debatidas e
aprovadas pelo Consu.

Comparado ao ano de 2020, quando foram disponibilizadas 866 bolsas financiadas
pela UFJF, no ano de 2021 houve uma redução de 42,3% nesse quantitativo. O alcance
dessa diminuição de verba foi parcialmente contido com a redução do valor unitário da
bolsa de R$400,00 para R$300,00. Dessa forma, foram disponibilizadas 500 bolsas para
as ações de extensão durante esse ano, e impediu que a queda em relação ao crescimento
que se verificava nos anos anteriores fosse ainda maior. A distribuição das bolsas para o
ano de 2021 foi realizada como demonstrado na Tabela 5.14.

Tabela 5.14: Distribuição das bolsas por ação/programa
estratégico.

Ação/programa estratégico Quantidade
Demanda espontânea 350

Programas
estratégicos

Jardim sensorial 03
Programa Boa Vizinhança (ambos os campi) 22
Boa Vizinhança – Ĺınguas 24
Cursinho Popular – Juiz de Fora 04
Cursinho Popular Governador Valadares 02
Centro de Ciências 25
Jardim Botânico 34
Farmácia Universitária 02
Intercoop 04

Continua na próxima página
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Tabela 5.14 – continuação da página anterior
Ação/programa estratégico Quantidade

Interface com a Pesquisa 16
Gestão em extensão universitária e ações de comunicação

social e eventos da Proex
14

Total 500

Fonte: Adaptado do Relatório da Proex - 2021 (2022).

É importante destacar também a permanência da chamada pública simplificada para
submissão de ações para prevenção e enfrentamento à Covid-19, iniciada no ano de 2020,
com o objetivo de a UFJF se colocar cada vez mais próxima e participativa na vida dos
territórios em que se insere. Nessa chamada, foram submetidas e deferidas, até novembro
de 2021, 106 ações de extensão, considerando ambos os campi. O quantitativo de discentes
envolvidos em ações extensionistas por perfil está demonstrado na Tabela 5.15.

Tabela 5.15: Quantitativo de discentes extensionistas por
perfil

Perfil Quantidade
Bolsistas 500
Voluntários de graduação 1.375
Voluntários de pós-graduação 72
Voluntários juniores 08
Total 1.977

Fonte: Adaptado do Relatório da Proex - 2021 (2022).

Constatou-se aumento em relação à oferta de eventos e cursos de extensão registrados
junto à Proex em 2021, sendo tal crescimento de 91,2% e 28,1%, respectivamente, após a
queda de oferta ocorrida em 2020. O público total dessas atividades em 2021 foi 65,4% e
41,2%, respectivamente, maior em relação a 2020. O aumento no total de cursos e eventos
registrados por docentes e TAEs junto à Proex em 2021 relaciona-se à necessidade im-
posta à comunidade acadêmica de buscar novas formas de interação durante o peŕıodo de
distanciamento social, e ainda à experiência adquirida pelos extensionistas com a moda-
lidade remota ao longo de 2020. Podem-se visualizar, na Tabela 5.16, o quantitativo de
eventos e de cursos de extensão desenvolvidos em 2021, bem como o número de pessoas
beneficiadas.

Tabela 5.16: Quantitativo de eventos e de cursos de ex-
tensão em 2021 com total de público atingido

Campus JF Campus GV Total Público atingido
Eventos 104 91 195 80.578
Cursos 53 20 73 106.970

Fonte: Adaptado do Relatório da Proex - 2021 (2022).
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Foram realizadas ainda outras ações, com a finalidade de fortalecer a prática extensi-
onista na UFJF, norteadas pelo PDI e pelo Plano de Gestão vigentes, como: a organização
dos Grupos de Trabalho para a discussão do Eixo “Extensão” que irá compor o PDI da
Universidade pelos próximos cinco anos, e a implantação de um novo setor na Proex , o
setor de comunicação e eventos, cujas ações têm sido imprescind́ıveis para o fortalecimento
da Extensão universitária dentro e fora da UFJF.

Outro desafio para a extensão universitária na UFJF, ao longo de todo o ano, foram as
discussões acerca da regulamentação da inserção dos discentes de graduação em programas
e projetos de extensão, por meio de ações da Proex, juntamente com a Prograd e com as
unidades acadêmicas, que resultaram no texto da minuta para a resolução a ser apreciada
pelo Conexc e pelo Congrad.

Esse documento irá regulamentar a implantação da estratégia 12.7 do Plano Nacional
de Educação (PNE, 2014), que prevê a obrigatoriedade de as atividades de extensão se
integrarem à matriz curricular dos cursos de graduação, seja na modalidade presencial ou
na Educação a Distância (EaD), em no mı́nimo 10% de suas respectivas cargas horárias.

5.4 Poĺıticas institucionais e ações de est́ımulo e difusão

para a produção acadêmica docente

Integrada à estrutura da Propp, com a missão de estimular e promover o desen-
volvimento do ensino e da pesquisa, a Editora UFJF é um importante instrumento de
divulgação cient́ıfica.

Durante o ano de 2021, a Editora lançou o edital para a criação de 11 novos Selos
Editoriais e contribuiu com o gerenciamento, diagramação e publicação de 36 obras deri-
vadas da produção acadêmica dos docentes e discentes dos programas de pós-graduação
da UFJF.

Os e-books são de acesso aberto e podem ser acessados por toda a comunidade no
site da Editora: https://www2.ufjf.br/editora/.

Também vinculada à Propp, e com o objetivo de reunir as revistas cient́ıficas editadas
pela comunidade acadêmica da UFJF, o Portal de Periódicos disponibiliza as produções
cient́ıficas desenvolvidas na Instituição. Nesse ambiente, podem ser acessadas revistas
cient́ıficas que atendem as demandas da graduação e da pós-graduação, recebendo contri-
buições locais, regionais, nacionais e internacionais para a divulgação cient́ıfica.

No Portal de Periódicos da UFJF durante o ano de 2021, destacam-se:

• a hospedagem de 37 t́ıtulos (https://periodicos.ufjf.br/);

• contrato de editoração para manutenção e melhoria da diagramação das revistas
editais pelos Programas de Pós-graduação da UFJF;

• manutenção da utilização de identificadores digitais (DOI-Digital Object Identifier)
para as publicações dos periódicos da UFJF e para as dissertações e teses inseridas
no repositório da UFJF no ano de 2021;

62 de 134

https://www2.ufjf.br/editora/
https://periodicos.ufjf.br/
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• contratação do software de verificação de similaridade, iThenticate, salientando o
compromisso com a integridade e a ética nas publicações.

5.5 Poĺıtica institucional para internacionalização

A Diretoria de Relações Internacionais (DRI) - International Office estabelece con-
vênios com universidades e entidades estrangeiras, gerencia a mobilidade de estudantes
e de servidores nas modalidades Sáıda (Outgoing) e Entrada (Incoming). Por meio de
programas de ensino de idiomas, promove a poĺıtica lingúıstica, viés importante da inter-
nacionalização.

Com o avanço da Pandemia de Covid-19 a partir de março de 2020, as ações de mo-
bilidade da Diretoria de Relações Internacionais (DRI) ficaram gravemente prejudicadas.
Apesar do comprometimento das ações que envolviam mobilidade, as demais ações da
DRI foram executadas e houve tendência de crescimento dos indicadores no ano de 2021.

Os dados relativos aos acordos internacionais de cooperação, aos novos estudantes
internacionais e às certificações emitidas estão descritos na Tabela 5.17.

Tabela 5.17: Resultados da DRI

Quantidade JF % em relação ao ano anterior
Acordos internacionais de cooperação 99 +80,49
Novos estudantes internacionais 07 -80,55
Certificações 189 +94,84

Fonte: Adaptado do Relatório da DRI - 2021 (2022).

Para enfrentar as dificuldades relativas às atividades presenciais, o Idioma sem Fron-
teiras (IsF) voltou a oferecer cursos de Espanhol, Francês, Italiano e Português para es-
trangeiros em modalidade on-line para toda a comunidade acadêmica UFJF, totalizando
24 cursos pela Rede IsF.

Os cursos gratuitos do Programa Global July também aconteceram em 2021. O menu
interdisciplinar oferecido pelo corpo docente da UFJF e por professores de Universidades
parceiras em todo o mundo ofereceu cursos em diferentes idiomas para todas as áreas
do conhecimento. Os resultados do Programa Global July estão caracterizados na Tabela
5.18.

Tabela 5.18: Resultados do Programa Global July

Quantidade
Cursos 43
Inscrições nacionais 1.128
Inscrições externas 285

Continua na próxima página
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Tabela 5.18 – continuação da página anterior
Quantidade

Professores da UFJF 36
Professores externos 28
Instituições brasileiras 07
Instituições externas 14

Fonte: Adaptado do Relatório da DRI - 2021 (2022).

5.6 Comunicação da IES com a comunidade externa e in-

terna

A UFJF conta com a Diretoria de Imagem Institucional (DII) para desenvolver uma
poĺıtica de comunicação integrada, referendada pelos órgãos superiores da instituição e
fundamentada na participação dos diversos setores da Universidade, em consonância com
as diretrizes da Reitoria e com ênfase nos prinćıpios da comunicação pública, tais como a
transparência, o diálogo e o interesse público.

Além de desenvolver uma comunicação institucional integrada por meio de seus di-
versos canais de comunicação direcionada para os diferentes públicos, a DII é também
responsável pela:

• assessoria de imprensa da Administração Central e das diversas unidades adminis-
trativas (Pró-reitorias e Diretorias);

• comunicação Administrativa, sendo responsável por parte dos processos de transpa-
rência, integridade e controle e na distribuição de dados e informações acerca das
ações da instituição e exigidos por leis e normas dos órgãos de controle;

• administração e acompanhamento do uso da marca UFJF e de todos os seus ele-
mentos de identidade visual;

• projetos com interface comunicacional;

• eventos da instituição;

• serviço de Cerimonial;

• Central de Atendimento.

Para aferição do Grau de Satisfação dos Cidadãos-Usuários, a Central de Atendimento
(CAT) dispõe de um formulário de pesquisa de opinião padronizado, por meio de formu-
lário eletrônico dispońıvel na página https://www2.ufjf.br/cat/contato/avalie/ e
também enviado via e-mail aos usuários que registraram seus endereços eletrônicos no
formulário da CAT. Na última pesquisa realizada, 68% dos respondentes consideram o
atendimento ótimo; 31% acham bom o atendimento; e apenas 1% acham o serviço ruim
ou péssimo, ou não souberam responder.
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Em 2021, dada a manutenção das atividades em caráter remoto, não ocorreram visitas
presenciais à UFJF de alunos do 9o¯ ano do Ensino Fundamental ou de alunos dos três
anos do Ensino Médio. Entretanto, foram feitas 20 palestras e visitas virtuais voltadas
principalmente para alunos de escolas públicas de Juiz de Fora e de diferentes cidades do
entorno/ área de influência da Universidade.

O quantitativo de serviços prestados em 2021 de produção de conteúdo para o por-
tal da UFJF, postagens nas redes sociais, demandas atendidas pela CAT e demandas
atendidas pelo núcleo de Cerimonial e Eventos podem ser verificados na Tabela 5.19.

Tabela 5.19: Quantitativo de serviços prestados pela DII
em 2021

Quantidade
Not́ıcias postadas no portal UFJF 2.120
Postagens em redes sociais (Facebook, Instagram e Twitter) 4.560
Central de Atendimento (CAT) – remoto e presencial 225.000
Cerimonial e eventos (eventos remotos realizados com o suporte da equipe) 26

Fonte: Adaptado do Relatório da DII - 2021 (2022).

No Facebook, no Instagram e no Twitter, é posśıvel entrar em contato por meio de
mensagens privadas, comentários nas postagens e menções às contas da Universidade
nessas redes. Nas principais redes sociais usadas pela UFJF os relatórios de atividades
(publicações e consequentes comentários) demonstraram alto grau de envolvimento da
UFJF com a audiência dessas redes, confirmando que essas têm se tornado os canais
prioritários de relacionamento com a comunidade estudantil. O alcance das redes sociais
relacionadas à UFJF pode ser verificado na Tabela 5.20.

Tabela 5.20: Alcance nas redes sociais

Interações No
¯ seguidores

Facebook 5.180.360 84.282
Instagram 1.030.000 72.500
Twitter 15.230.000 29.300

Fonte: Adaptado do Relatório da DII - 2021 (2022).

Com a redução das atividades, em decorrência da manutenção da suspensão das
atividades presenciais, em 2021, o núcleo de criação (design e audiovisual) voltou-se pre-
dominantemente para a produção de conteúdo para o portal, redes sociais e materiais
digitais instrucionais, conforme demonstrado na Tabela 5.21.
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Tabela 5.21: Quantitativo de produção de conteúdo para
o portal, redes sociais e materiais digitais instrucionais

Quantidade
Boletins (v́ıdeos) semanais 56
Vı́deos de conteúdo geral 24
Vı́deos de orientações de biossegurança 15
Cartazes e placas de sinalização para o retorno gradual 2.500

Fonte: Adaptado do Relatório da DII - 2021 (2022).

O projeto de extensão “A ciência que fazemos”, proposto e conduzido pelo núcleo
de Divulgação Cient́ıfica da DII, originalmente consistiu em promover encontros entre
pesquisadores da UFJF e estudantes de escolas de Juiz de Fora e região. Seguindo os Pro-
tocolos de Biossegurança vigentes na Instituição, o projeto foi reestruturado baseando-se
nas demandas de seu público-alvo. Além de v́ıdeos, foram produzidos podcasts e reporta-
gens especiais. Também foram feitas lives semanais no canal do Youtube do projeto/núcleo
de Divulgação Cient́ıfica. O Núcleo foi também responsável pelo apoio técnico e cobertura
jornaĺıstica da Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência (SBPC)
que ocorreu de forma remota devido à pandemia de Covid-19.

Para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações pela comunidade,
a DII, conta com 12 guichês informatizados de atendimento na CAT UFJF, cujo acesso é
gerenciado pelo programa de código aberto “NovoSGA”. “SGA” é o acrônimo de “Sistema
de Gerenciamento de Atendimento”, uma plataforma open source adaptável para grandes
e pequenas organizações. Cita-se que o sistema está adequado para o respeito a todas as
prioridades de atendimento legalmente estabelecidas. A CAT disponibiliza, inclusive, um
totem para a impressão das senhas de atendimento.

Do ińıcio de janeiro ao ińıcio de dezembro de 2021, foram realizados 5.780 atendimen-
tos presenciais, 18.540 atendimentos telefônicos, 19.000 atendimentos por e-mail e 7.400
mensagens trocadas no WhatsApp Business.

No que tange à produção de conteúdo para as redes sociais, a Diretoria de Imagem
Institucional tem utilizado intérpretes para ampliar o acesso de surdos a esse material,
fornecendo informações em v́ıdeo, com a utilização da ĺıngua brasileira de sinais (reconhe-
cida como meio legal de comunicação e de expressão em abril de 2002, por meio da Lei no

¯

10.436, a qual foi regulamentada em dezembro de 2005, pelo Decreto no
¯ 5.626).

O núcleo de Cerimonial e Eventos, por sua vez, trabalha em parceria com a Pró-
Reitoria de Infraestrutura e Gestão (Proinfra), a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil
(Proae) e a Diretoria de Ações Afirmativas (Diaaf), de forma que os serviços oferecidos
pelo referido setor tenham garantia de acessibilidade a todas as pessoas atendidas.

Durante o ano de 2021, o setor atuou também em parceria com o CGCO e com o
Centro de Educação a Distância (Cead), na realização de eventos on-line e empréstimos
de equipamentos para transmissão dos eventos.

Além da DII, a UFJF possui a Ouvidoria Geral, que é um setor chave de relaciona-
mento com a sociedade e consiste em uma instância administrativa de assessoramento à
Reitoria, mas com independência funcional assegurada pelo seu Regimento Interno - em
razão de sua competência regimental, a Ouvidoria Geral atua, junto a todos os setores
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da UFJF, como facilitadora do processo de comunicação organizacional, na otimização do
fluxo de informações e na mediação de conflitos. Seus principais objetivos são promover
a transparência dos processos administrativos e incentivar a efetiva participação da co-
munidade universitária e dos cidadãos que se relacionam com a Instituição, permitindo,
inclusive, o exerćıcio do controle social. Tomando esses critérios como principais parâ-
metros de avaliação das atividades da Ouvidoria, é posśıvel afirmar com segurança que
os resultados são satisfatórios, haja vista o ı́ndice de atendimento aos prazos estipula-
dos pela Lei Federal no

¯ 13.460/2017 ser superior a 90%. A Ouvidoria Geral disponibiliza,
semestralmente, o relatório das atividades desenvolvidas.

Durante o ano de 2021, a Ouvidoria recebeu 339 manifestações. O quantitativo de
manifestações por tipo e por semestre estão caracterizados na Tabela 5.22.

Tabela 5.22: Quantitativos por tipo de manifestação

Tipo 1o¯ semestre 2o¯ semestre Total
Comunicação 91 43 134
Denúncia 27 25 52
Elogio 02 02 04
Reclamação 49 34 83
Solicitação 27 35 62
Sugestão - 04 04
Total 196 143 339

Fonte: Adaptado do Relatório da Ouvidoria - 2021 (2022).

As comunicações são realizadas de forma anônima, identificada ou sigilosa, sendo que,
nesta última, os dados pessoais não poderão ser fornecidos ao setor demandado, salvo
quando imprescind́ıveis à resolução do caso. Como contrapartida, o autor pode acompa-
nhar as ações da Ouvidoria no tratamento da manifestação. O quantitativo referente à
forma de comunicação, encontra-se descrito na Tabela 5.23.

Tabela 5.23: Quantitativo por tipo de comunicação

Tipo 1o¯ semestre 2o¯ semestre Total
Anônima 91 43 134
Identificada 72 75 147
Sigilosa 33 25 58
Total 196 143 339

Fonte: Adaptado do Relatório da Ouvidoria - 2021 (2022).

A Ouvidoria tem conseguido estimular os usuários a utilizarem a plataforma Fala-Br
como principal mecanismo de apresentação de manifestações. Para tanto, foram realizadas
ações como inserção de resposta automática no e-mail indicando ao usuário que o canal
preferencial para se manifestar é a plataforma Fala-Br, além da disponibilização, no site
da Ouvidoria, de conteúdo educativo criado para orientar o cidadão sobre a forma de
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utilizar a plataforma. A utilização da Fala-Br permite melhor gestão das manifestações
pela equipe da Ouvidoria e facilita o acompanhamento do trabalho do setor pelo usuário e
pelos órgãos de controle interno e externo. Ao longo do ano de 2021, foram realizadas 328
manifestações via Fala-Br e 11 via e-mail da Ouvidoria. O quantitativo de manifestações
por perfil de manifestante segue apresentado na Tabela 5.24.

Tabela 5.24: Quantitativo de manifestações por perfil de
manifestante

Tipo 1o¯ semestre 2o¯ semestre Total
Cidadão 58 62 120
Discente 134 65 919
Docente 03 06 09
TAE 01 10 11

Fonte: Adaptado do Relatório da Ouvidoria - 2021 (2022).

A quantidade de manifestações por setor demandado pode ser visualizada na Tabela
5.25.

Tabela 5.25: Quantidade de manifestações por setor de-
mandado

Tipo 1o¯ semestre 2o¯ semestre Total
Pró- Reitoria de graduação (Prograd) 36 49 85
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progepe) - 09 09
Pró-Reitoria de Infraestrutura e Gestão (Proinfra) - 06 06
Centro de Poĺıticas Públicas e Avaliação da Educação
(Caed)

- 04 04

Centro de Educação a Distância (Cead) - 04 04
Instituto de Ciências da Vida - Campus Governador
Valadares (ICV-GV)

10 - 10

Faculdade de Medicina 09 - 09
Faculdade de Engenharia 08 - 08
Instituto de Ciências Exatas (ICE) 08 - 08

Fonte: Adaptado do Relatório da Ouvidoria - 2021 (2022).

O quantitativo de atendimento às manifestações e o tempo médio de respostas estão
detalhados nas Tabelas 5.26 e 5.27, respectivamente.
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Tabela 5.26: Quantitativo de atendimento às manifesta-
ções

Tipo 1o¯ semestre 2o¯ semestre Total
Cumpridas no prazo 178 124 302
Cumpridas com prorrogação 18 13 31
Abertas - 06 06

Fonte: Adaptado do Relatório da Ouvidoria - 2021 (2022).

Tabela 5.27: Quantitativo de atendimento por prazo mé-
dio de respostas

Tipo 1o¯ semestre 2o¯ semestre Total
0-20 dias 150 94 244
21-30 dias 28 28 56
31-50 dias 15 09 25
51-60 dias 01 04 05
Mais de 60 dias 02 02 04

Fonte: Adaptado do Relatório da Ouvidoria - 2021 (2022).

Dentre as principais providências adotadas por setores da UFJF após provocação da
Ouvidoria, destacam-se:

• a melhora considerável por parte da Cdara em relação ao atendimento às mani-
festações encaminhadas pela Ouvidoria, possibilitando o fornecimento de resposta
conclusiva em curto prazo;

• criação de “força-tarefa”, pela Prograd, para análise e liberação mais célere dos
pedidos de estágio;

• aprimoramento dos serviços prestados na Moradia Estudantil, especialmente no que
diz respeito à segurança e à limpeza;

• apuração, pelas Chefias de Departamento, das reclamações encaminhadas por alunos
sobre condutas docentes supostamente inadequadas, com resolução das questões no
âmbito administrativo das respectivas unidades;

• migração da tramitação das manifestações de Ouvidoria do e-mail para o Sistema
Eletrônico de Informações (SEI);

• inserção de conteúdo sobre a Ouvidoria Especializada em Ações Afirmativas no site
da Ouvidoria Geral;

• realização de atendimentos virtuais por demanda espontânea para acolhimento de
manifestantes, e reuniões virtuais para auxiliar autoridades respondentes a tratarem
manifestações mais complexas trazidas a essa Ouvidoria.
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5.7 Poĺıtica de atendimento aos discentes

Para desenvolver e implementar a poĺıtica de atendimento a discentes, a UFJF conta
com a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (Proae) e com a Diretoria de Ações Afirma-
tivas (Diaaf).

A Proae é o espaço, dentro da estrutura da UFJF, dedicado à formulação, implan-
tação, gestão e acompanhamento das poĺıticas de assistência estudantil. Por assistência
estudantil, compreende-se o enfrentamento de demandas psicopedagógicas e socioeconô-
micas dos discentes, para que haja a democratização do acesso ao ensino superior. O
objetivo da poĺıtica de atendimento aos discentes é contribuir para a permanência estu-
dantil por meio do acolhimento e do reconhecimento das diversidades e das singularidades
deste público.

De acordo com o atendimento aos critérios e normas das legislações correspondentes,
a Proae atendeu o seguinte quantitativo de discentes no ano de 2021, conforme descrito
na Tabela 5.28.

Tabela 5.28: Quantidade de discentes atendidos pela
Proae

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total

Aux́ılio cre-
che

40 40 40 39 39 39 39 39 39 38 39 37 789

Aux́ılio
moradia

626 633 622 620 613 604 596 592 590 579 565 541 7551

Aux́ılio
transporte

5 7 8 1 11 14 43 70 74 79 154 172 638

Bolsa
PNAES

1.963 1.981 1.984 1.984 1.986 1.976 1.958 1.952 1.956 1.936 1.892 1.849 23.918

Aux́ılio ali-
mentação

839 838 846 859 859 863 866 873 846 870 861 869 10.289

Aux́ılio In-
clusão Di-
gital

2.287 2.348 2.332 2.320 2.295 2.270 2.232 2.204 2.192 2.185 2.161 2.123 27.073

Aux́ılio
emer-
gencial
temporário

775 776 774 - - - - - - - - - 2.525

Bolsa Per-
manência

36 36 36 35 35 35 35 34 17 13 10 10 332

Fonte: Adaptado do Relatório da Proae - 2021 (2022).

Os recursos para a área de assistência estudantil na UFJF durante o ano de 2021 pos-
sibilitaram o pagamento de 60.983 bolsas e aux́ılios estudantis para atender os discentes,
totalizando R$ 16.326.733,40.

O quantitativo de discentes atendidos individualmente e em grupo conforme a ativi-
dade, em ambos os campi, está detalhado na Tabela 5.29.
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Tabela 5.29: Quantidade de estudantes atendidos pela
Proae por tipo de atendimento

Campus Juiz de Fora Campus GV
Atendimento
individual

presencial/on-line

Atendimento em
grupo

Atendimento
individual

presencial/on-line

Atendimento em
grupo

Análises socioeconômicas 1.284 - 203 -

Análises socioeconômicas –
Edital Promisaes

12 - - -

Atendimento pedagógico 21 - 268 -

Atendimento psicologia 2.486 - 880 -

Atendimento Social 5.724 - 1.300 -

Rodas de Conversa - 132 - -

Grupo de DeBoas - 25 - -

Grupo Dentro de Casa - 22 - -

Grupo atravessando a dor - 09 - -

Reuniões de equipe on-line
JF/GV

- 34 - -

Empréstimo de notebooks 235 - - 47

Fonte: Adaptado do Relatório da Proae - 2021 (2022).

Dentro dos Programas desenvolvidos no campus Juiz de Fora, foram planejados e
executados, ao longo do ano de 2021, todos os projetos programados. Merecem destaque:

• Grupo dentro de casa: espaço de compartilhamento para os discentes, vivências e
acolhimento nesse momento de insegurança, isolamento e perda de antigas referên-
cias;

• Grupo atravessando a dor: para estudantes que estão vivenciando a dor pela perda
de alguém querido;

• Setembro Amarelo: encontro ministrado com a comunidade acadêmica visando dis-
cutir a prevenção do suićıdio;

• Acompanhamento do rendimento acadêmico: discentes considerados com baixo ren-
dimento são convocados para participar do programa de acompanhamento acadê-
mico da Proae semestralmente;

• Atendimento psicológico individualizado: oferta de espaço de escuta, orientação e
aconselhamento aos discentes sobre questões afetivas e emocionais que podem ocor-
rer durante a vivência universitária;

• Atendimento pedagógico individualizado: orientação aos discentes sobre técnicas de
estudo, organização do tempo acadêmico, organização da grade curricular bem como
atender as demandas psicopedagógicas;

• Deboas - Lidando com a ansiedade: instrumentalizar o discente para que se relacione
de uma forma mais saudável com a ansiedade, aprendendo a lidar com os seus
sintomas, além de prevenir transtornos. Nesse ano, foi realizado de forma online;
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• Capacitação permanente: com intuito de ampliar o conhecimento da equipe para o
desenvolvimento das atividades com maior autonomia, a Proae desenvolveu ações e
possibilitou a participação dos TAEs em eventos internos e externos.

Além de atividades comuns às realizadas no campus de Juiz de Fora, como atendi-
mentos individuais da psicologia, serviço social, pedagogia, participação em reuniões de
equipe e análises socioeconômicas, o campus de Governador Valadares desenvolveu ações
de acordo com demandas espećıficas.

A Diaaf é responsável pela proposição e articulação de ações que sensibilizem e mo-
bilizem a comunidade universitária para a convivência cidadã com as inúmeras realidades
presentes na diversidade social correlacionadas a gêneros e sexualidades, às tradições das
culturas, às questões étnico-raciais, à vulnerabilidade socioeconômica, dentre outras. Cri-
ada em 2014, por meio da Portaria no

¯ 1.172, está vinculada ao Gabinete do Reitor, tendo
como competência a promoção de condições institucionais que permitam a implementa-
ção e o acompanhamento de poĺıticas públicas voltadas às ações afirmativas no âmbito
da UFJF. Além disso, a Diaaf mantém uma Ouvidoria Especializada para acolhimento de
denúncias e depoimentos a respeito de situações de assédios, discriminações, preconceitos,
violências e opressões.

Dentre as ações da Diaaf, ao longo de 2021, ressaltam-se:

• aprovação pelo Consu da Resolução no
¯ 76, de 28 de outubro de 2021, que dispõe

sobre a poĺıtica de ações afirmativas nos programas de pós-graduação stricto-sensu;

• aprovação pelo Consu da Resolução no
¯ 38, de 02 de agosto de 2021, que regula-

menta a oferta de vagas em concursos públicos, disciplinando a oferta de vagas para
candidatos cotistas - pessoas com deficiência e autodeclarados negros;

• acompanhamento acadêmico dos estudantes com deficiência mediante solicitação
durante o ensino remoto emergencial, com apoio de bolsistas de treinamento profis-
sional (TP) e de monitoria especializada;

• composição de bancas de heteroidentificação para analisar as autodeclarações raciais
de candidatos dos grupos A e D para entrada na Universidade;

• realização de campanhas institucionais de valorização da inclusão e diversidade;

• acompanhamento dos estudantes ingressantes com deficiência;

• reuniões periódicas com as coordenações dos cursos que possuem alunos com de-
ficiência para elaboração de estratégias pedagógicas que favoreçam a permanência
desses estudantes;

• acompanhamento e gestão de forma remota, de bolsistas de TP e monitoria es-
pecializada para a realização do acompanhamento acadêmico dos estudantes com
deficiência e outras necessidades especiais;

• condução do Fórum Permanente de Diversidade, com representantes do corpo do-
cente, discente, de técnico-administrativos e trabalhadores terceirizados, visando à
elaboração participativa e democrática de uma poĺıtica de ações afirmativas para a
Universidade;
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• acompanhamento acadêmico aos alunos com deficiência;

• realização na matŕıcula assistida, no sentido de adequar o curŕıculo às condições e
necessidades dos estudantes com deficiência;

• atendimento cont́ınuo aos coordenadores de cursos, docentes e técnicos administra-
tivos que procuram o Núcleo de Apoio à Inclusão (NAI);

• coordenação do atendimento especial do Pism;

• acompanhamento dos servidores intérpretes e tradutores de ĺıngua brasileira de si-
nais;

• acompanhamento e monitoramento do empréstimo de recursos (notebook e outros).

Na próxima seção serão demonstrados os resultados referentes às poĺıticas de pessoal,
à organização e gestão da Instituição e, ainda, à sustentabilidade financeira.
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Eixo 4 - Poĺıticas de Gestão

O Eixo 4 trata das Dimensões:

• 5 - Poĺıticas de pessoal;

• 6 - Organização e gestão da instituição;

• 10 - Sustentabilidade financeira.

6.1 Poĺıticas de pessoal

6.1.1 Gestão de Pessoas

A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progepe) é o órgão responsável pela gestão de
pessoas e pelos processos referentes à administração de pessoal da UFJF. Possui função
estratégica de sustentação às demais Pró-Reitorias, Diretorias e Unidades Acadêmicas da
UFJF.

Sua estrutura é composta pelas seguintes coordenações: a Coordenação de Alocação
e Movimentação de Pessoas (Camp), a Coordenação de Administração de Pessoal (CAP)
e a Coordenação de Saúde, Segurança e Bem-Estar (Cossbe). Já a Pró-Reitoria Adjunta
de Gestão de Pessoas é composta por três núcleos estratégicos: o Núcleo de Planejamento,
Inovação e Assistência (Nupla), o Núcleo de Qualificação e Desenvolvimento de Pessoas
(Nudep) e o Núcleo de Apoio e Gestão de Carreiras (Nugec). Esses núcleos tratam de
assuntos relacionados à inovação e planejamento estratégico dos processos de gestão de
pessoas, gestão de carreiras, qualificação, capacitação e articulação e acompanhamento
dos processos de movimentação interna de servidores.

Em 2021, ainda no contexto da pandemia de Covid-19, a Progepe manteve as ativi-
dades em pleno funcionamento, mesmo que prioritariamente de forma remota, conforme
recomendava a Resolução no

¯ 10/2020 do Conselho Superior (Consu).

As informações seguintes trazem os principais resultados dos setores, objetivos e mis-
são, os serviços prestados/entregues à sociedade e/ou à comunidade acadêmica; progressos
em relação às metas estabelecidas, bem como perspectivas, desafios e planejamentos para
o exerćıcio de 2022.

74
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6.1.2 Titulação do corpo docente

Na Tabela 6.1 está apresentada a titulação dos docentes da UFJF.

Tabela 6.1: Titulação dos servidores docentes da UFJF

Titulação por grau acadêmico
Docentes

Ensino superior 29
Especialização 80
Mestrado 286
Doutorado 1.376
Totais 1.771

Fonte: Adaptado do Relatório da Progepe - 2021 (2022).

6.1.3 Poĺıtica de capacitação e formação continuada para os servido-

res

Em consonância com os objetivos e as metas institucionais estão as ações que visam
ao desenvolvimento profissional dos servidores do corpo docente e do corpo técnico ad-
ministrativo em educação (TAE), com valorização da capacitação, da qualificação e do
desenvolvimento das carreiras do Magistério Federal e do TAE. Para tal, os seguintes
processos são realizados: atribuição de ambiente organizacional, incentivo à qualificação,
progressão por capacitação, progressão por mérito, progressão e promoção por avalia-
ção de desempenho, aceleração da promoção, retribuição por titulação e reconhecimento
de saberes e competências. Na Tabela 6.2 estão discriminados os cursos de capacitação
oferecidos pela Progepe e o resultado alcançado em número de servidores capacitados.

Tabela 6.2: Cursos de capacitação oferecidos em 2021

Curso No
¯ de servidores capacitados

O Servidor Público na UFJF: carreira em perspectiva 230
Prevenção à Covid no Trabalho 2.100
Fundamentos das metodologias ativas de aprendizado e sua
aplicação no ensino superior: possibilidades no ensino re-
moto.

40

Projeto de Universalização da Ĺıngua Estrangeira. 10
Total de servidores capacitados. 2.3810

Fonte: Relatório de gestão da Progepe - 2021 (2022).

Outras ações concernentes à capacitação e à qualificação:

• Foram levantadas para o ano de 2021, 1.161 ações de desenvolvimento em todos os
setores da UFJF que, após processo de consolidação, resultaram em 360 ações.
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• Apoio à Qualificação em ńıvel de educação formal (Programa Proquali), com:

– 145 bolsas mensais para pós-graduação stricto sensu - cota individual no valor
de R$ 1.000,00;

– 10 bolsas mensais para graduação - cota individual no valor de R$ 400,00;

– 5 bolsas para pós-graduação lato sensu - cota individual no valor de R$ 400,00.

• Reserva de vagas para pós-graduação em cursos ministrados pela UFJF:

– Mestrado Profissional em Gestão e Avaliação da Educação Pública (CAEd/UFJF):
Sem seleção em 2021;

– Mestrado Profissional em Administração Pública (Profiap): 05 servidores be-
neficiados;

– Curso de Especialização em Fisioterapia Cardiorrespiratória: 01 vaga ocupada.

• Concessões de Afastamento para pós-graduação e Licença para Capacitação:

– Afastamento internacional (serviços, ação de desenvolvimento e similares): 10
servidores afastados;

– Afastamento nacional servidores (serviços, ação de desenvolvimento e simila-
res): 14 servidores afastados;

– Afastamento para pós graduação stricto sensu: 42 servidores afastados;

– Licença para capacitação: 14 servidores beneficiados.

• Realização do programa de Gestão Estratégica para os servidores da Progepe, com
módulos de capacitação direcionados. Na Tabela 6.3 podem ser observados os cursos
e a participação dos servidores.

Tabela 6.3: Cursos de capacitação para os servidores da
Progepe

Módulo Servidores beneficiados
O trabalho e as pessoas 52
Mindset Criativo: como fazer uma gestão de pessoas mais inova-
dora

26

Palestra: Desafio das mudanças organizacionais 35
Gestão por competências no serviço público – Desafios e possibi-
lidades

40

O papel da área de Gestão de Pessoas 42

Fonte: Relatório de gestão da Progepe - 2021 (2022).

Além dessas, a Progepe, por meio da Cossbe, realizou as seguintes ações na área da
saúde e do bem-estar dos servidores em 2021:

• Peŕıcias:
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– Peŕıcias: 731 singulares e 212 juntas; totalizando 943.

– Finalidade das Peŕıcias: 870 Tratamento da própria saúde; 57 Doença em Pes-
soa da Famı́lia; e 16 Acidente em Serviço.

• Ações espećıficas:

– 5 Análises de manutenção de trabalho remoto para servidor cuidador de familiar
em tratamento, conforme Resolução Consu no

¯ 58/2021.

– Grupo de educação perinatal“Luz de Betânia”: acompanhamento de 7 mulheres
no ciclo grav́ıdico puerperal.

– Yoga e Saúde: 1112 inscritos no canal do YouTube que oferecia aulas semanais.

– Encontros da Saúde, curso Plantas medicinais – saberes e práticas para o auto-
cuidado: 1876 inscritos no canal do YouTube onde foi disponibilizado o curso.

– Envio de Reiki a distância para trabalhadores da saúde: 369 inscritos para
receber o Reiki.

– Acolhimento Psicossocial durante a pandemia em parceria com o Nupla: 10
atendimentos.

– Saúde Mental: O Programa de Saúde Mental realizou 53 atendimentos envol-
vendo 44 servidores.

6.1.4 Poĺıtica de capacitação e de formação continuada para tutores

Quanto à poĺıtica prevista de capacitação e formação continuada para o corpo de
tutores presenciais e a distância, cabe esclarecer, inicialmente e em linhas gerais, que a
figura do tutor presencial, atualmente, já não se configura como pertencente ao corpo
social de atores que dialoga com as ações e práticas de EaD. Dito isso, a poĺıtica de
capacitação atualmente adotada, para o corpo de tutoria busca privilegiar e contribuir
basicamente para com a atualização dos membros, no que tange a questões inerentes ao
aprimoramento do conhecimento, sobre o exerćıcio cotidiano das atividades voltadas ao
esforço de mediação face ao desdobramento do processo de aprendizagem.

Ainda assim, cabe registrar que o contato direto destes profissionais com as práticas
educativas de forma continuada, fomentou e despertou em muitos deles, o interesse pela
continuidade e o aprofundamento de seus estudos, por intermédio do acesso aos programas
de pós-graduação, nas suas respectivas áreas de interesse.

Por fim e ainda assim, evidencia-se que há espaço para que as práticas de capacitação
sejam ampliadas e mais fortemente institucionalizadas, principalmente no que se refere ao
est́ımulo e à participação dos interlocutores em múltiplos eventos de caráter formativo.

6.2 Organização e Gestão da Instituição

A organização e a gestão da Instituição e, ainda, sua sustentabilidade financeira
são idealizadas e implementadas, em grande parte, pela Pró-Reitoria de Planejamento,
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Orçamento e Finanças (Proplan), responsável por ações vinculadas à manutenção das
atividades administrativas da UFJF, além do planejamento e da coordenação da execução,
controle e prestação de contas referentes a seu orçamento, finanças e patrimônio.

A estrutura de governança da UFJF está definida em seu Estatuto conforme Portaria
no
¯ 1.105/1998 do MEC. Para o desenvolvimento das suas atividades a UFJF está estrutu-

rada da seguinte forma: órgãos Colegiados Superiores; Reitoria; Pró-Reitorias; Unidades
Acadêmicas; órgãos Suplementares.

A Estrutura Sintética da Governança Corporativa da UFJF tem como propósito va-
lorizar e proteger a imagem institucional por meio de práticas eficientes de gestão e do
aprimoramento dos processos de tomada de decisão. Os controles primários são de res-
ponsabilidade das Instâncias de Governança Interna, sendo assessorados pelas instâncias
de apoio mediante o desenvolvimento de controles internos da gestão e da realização de
atividades de supervisão e de monitoramento das atividades desenvolvidas no âmbito da
Instituição. Na Figura 6.1 está apresentada a Estrutura Sintética da Governança Corpo-
rativa da UFJF.

Figura 6.1: Estrutura Sintética da Governança Corporativa da UFJF.

FONTE: Processo de Contas Anual - Exerćıcio 2021 (Proplan - dispońıvel em:
https://www2.ufjf.br/relatoriodegestao/governanca-estrategia-e-desempenho

/atividades-de-suporte/gestao-orcamentaria-e-financeira/, acessado em março
de 2022).
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Na estrutura destaca-se a atuação do Conselho Superior Consu, órgão colegiado maior
que estabelece as diretrizes e o planejamento institucional da Universidade, as poĺıticas
continuadas da Instituição e a supervisão sobre sua execução. Cabe ainda ao Consu qual-
quer alteração de Estatuto; elaboração, aprovação e alteração do Regimento Geral e os
Regimentos dos Conselhos; aprovação e acompanhamento da execução do plano de gestão;
aprovação do orçamento e prestação de contas de cada exerćıcio; bem como a aprovação
das poĺıticas propostas pelos Conselhos e ser a última instância recursal da instituição.
As normas de funcionamento e as competências do Consu estão definidas no Regimento
Interno. O ano de 2021, com a manutenção do quadro epidemiológico, demandou do Con-
selho 26 reuniões que somaram a aprovação de 86 resoluções.

Considerando a autonomia e a representatividade dos órgãos gestores e colegiados e a
participação de docentes, técnicos, discentes e da sociedade civil organizada e dos tutores
(estes, quando for o caso), e de acordo com o Estatuto da UFJF, o Consu é composto
pelos seguintes membros: o reitor, como seu presidente; o vice-reitor; os pró-reitores; os
diretores das unidades acadêmicas; o diretor do Hospital Universitário; três representantes
do Conselho de Graduação; três representantes do Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação;
três representantes do Conselho de Extensão e Cultura; um docente indicado pela entidade
de classe; sete representantes discentes, indicados pelo Diretório Central dos Estudantes;
sete representantes dos servidores técnico-administrativos em educação, indicados pela
entidade de classe; o último ex-reitor que tenha completado mandato; e dois representantes
da comunidade, sendo um da classe trabalhadora e um da classe patronal. O Regimento
Geral da UFJF regulamenta o mandato dos membros que compõem o Consu.

A proposta de democratização de gestão da UFJF visa a divulgação de todas as
decisões alcançadas, assegurando inclusive a apropriação pela comunidade interna das
decisões colegiadas. A divulgação das decisões colegiadas é feita por meio de sua publicação
nos sites institucionais. Além disso, todos os atos do Consu e portarias estão dispońıveis
no endereço eletrônico da Universidade.

Ao Reitor é delegado vetar total ou parcialmente decisões do Conselho Superior (até
cinco dias úteis após a sessão em que tenham sido tomadas) e dos Conselhos Setoriais (até
cinco dias úteis após a publicação da decisão). Cabe ao Reitor como gestor, coordenar e
supervisionar as atividades da UFJF, auxiliado pela Vice-Reitora e assessorado pelas Pró-
reitorias e Diretorias. Já as Pró-reitorias e Diretorias têm atribuições e atividades definidas
por delegação de competência da Reitoria, e suas vinculações e competências são definidas
no Regimento Geral da UFJF.

No âmbito de cada Pró-reitoria estão definidas coordenações e gerências, as quais
desenvolvem atividades meio onde são exercidos os controles diretos sobre procedimentos,
as quais operam sob coordenação dos Pró-reitores. Os processos internos dessas unidades
administrativas, que se espraiam em uma multiplicidade de ações que respondem à com-
plexidade da Universidade, atuam sobre estrita competência legal, aplicando normativas
externas que abrange os ditames legais da administração pública, as instruções normativas
do governo central, os acórdãos do Tribunal de Contas da União (TCU), as recomendações
da Controladoria Geral da União (CGU) bem como as internas que abarca as resoluções,
portarias, manuais de procedimento, entre outros da UFJF.

As Unidades Acadêmicas têm a responsabilidade direta sobre a gestão dos espaços
dedicados ao ensino, pesquisa e extensão nas diferentes áreas de conhecimento (Huma-
nidades, Sociais e Artes; Ciências da Vida e da Saúde; Ciências Exatas e Engenharias),
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atuando diretamente para a execução dos objetivos acadêmicos.

6.2.1 Sustentabilidade Financeira

A Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças (Proplan) é responsável por
ações vinculadas à manutenção das atividades administrativas da UFJF, além de planejar
e coordenar a execução, controle e prestação de contas referentes a seu orçamento, finanças
e patrimônio.

O orçamento da UFJF é formulado a partir de rubricas pré-determinadas pela legisla-
ção. Quando aplicado, a parte discricionária do orçamento não permite grandes exerćıcios
de distribuição devido à escassez. O PDI atual é pouco pródigo em estabelecer metas. As-
sim, o orçamento é efetivamente distribúıdo visando atender as demandas institucionais,
cobrindo os projetos apresentados pela gestão e os objetivos das unidades acadêmicas.

A Universidade Pública é mantida pelo Tesouro via impostos, não havendo larga
escala em busca de financiamento. A ampliação e o fortalecimento de fontes de arreca-
dação própria tem sido desenvolvida na Universidade. Exemplo disso é o fato da UFJF
ser uma das principais arrecadadoras do Brasil, particularmente via Centro de Poĺıticas
Públicas e Avaliação da Educação CAEd. Outras ações de arrecadação incluem os Termos
Descentralizados com o Governo Federal, via projetos.

Os recursos de unidades acadêmicas são distribúıdos por matriz orçamentária. A
distribuição de créditos considera objetivamente: alunos equivalentes, peso de disciplinas
de acordo com cada unidade e disponibilidade orçamentária anual.

A aprovação do orçamento de cada exerćıcio, assim como sua prestação de contas cabe
ao Consu, cujos membros representantes das diversas instâncias gestoras e acadêmicas dão
ciência e orientam as tomadas de decisões. As resoluções do Conselho visam atender ao
orçamento e consideram as análises do relatório de avaliação interna.

Na Contabilidade Pública são apurados três tipos de resultados, o Patrimonial, o
Financeiro e o Orçamentário.

O resultado patrimonial apurado não é um indicador de desempenho, mas ummedidor
do quanto o serviço público ofertado promoveu alterações quantitativas dos elementos
patrimoniais do órgão. Ao término do exerćıcio de 2021, o Resultado Patrimonial da
UFJF foi superavitário em R$ 36,4 milhões, conforme demonstrado na Tabela 6.4.

Tabela 6.4: Resultado Patrimonial da UFJF em 2021

31/12/2021 31/12/2020 AH%
Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)

Exploração e venda de bens, servi-
ços e direitos

71.751.129,26 86.829.938,38 (17,46)

Variações patrimoniais aumentati-
vas financeiras

3.209.337,93 1.665.311,86 (92,72)

Transferências e delegações recebi-
das

1.009.805.255,32 1.016.230.963,16 (0,63)

Continua na próxima página
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Tabela 6.4 – continuação da página anterior
31/12/2021 31/12/2020 AH%

Valorização e ganhos com ativos e
desincorporação de passivos

45.372.978,78 13.572.495,26 234,30

Outras variações patrimoniais au-
mentativas

15.674.377,40 636.935,36 2.360,91

Total VPA 1.145.813.078,69 1.119.035644,02 2,39
Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD)

Pessoal e encargos (582.929.840,05) (564.043.695,30) 3,35
Benef́ıcios previdenciários e assis-
tenciais

(257.422.684,09) (253.416.660,66) 1,58

Uso de bens, serviços e consumo de
capital fixo

(99.986.246,01) (109.472.904,15) (8,67)

Variações patrimoniais diminutivas
financeiras

(14.931,35) (154.540,17) (90,34)

Transferências e delegações concedi-
das

(93.037.778,65) (98.481.891,22) (5,53)

Desvalorização e perda de ativos e
incorporação de passivos

(30.928.073,11) (18.535.972,56) 66,85

Tributárias (862.849,27) (1.167.838,01) (26,12)
Custo - mercadorias, produtos vend.
e dos serviços prestados

- (1.404,14) (100,00)

Outras variações patrimoniais dimi-
nutivas

(44.182.539,57) (37.530.403,29) 17,72

Total VPD (1.109.364.942,10)(1.082.805.309,50) 2,45
Resultado Patrimonial do Peŕıodo 36.448.136,59 36.230.334,52

FONTE: Processo de Contas Anual - Exerćıcio 2021 (Proplan,
https://www2.ufjf.br/relatoriodegestao/governanca-estrategia-e-desempenho

/atividades-de-suporte/gestao-orcamentaria-e-financeira/, acessado em março
de 2022).

O Resultado Financeiro representa o confronto entre ingressos e dispêndios, orçamen-
tários e extraorçamentários, que ocorreram durante o exerćıcio e alteraram as disponibili-
dades do órgão. Em 2021 o Resultado Financeiro obtido pela UFJF foi superavitário em
cerca de R$ 15 milhões conforme demonstrado na Tabela 6.5.

Tabela 6.5: Resultado Patrimonial da UFJF em 2021

31/12/2021 31/12/2020 AH%
Resultado Financeiro - Geração Ĺıquida de Caixa

Fluxos de caixa das atividades das
operações

24.364.172,34 15.355.810,03 58,66

Fluxos de caixa das atividades de in-
vestimento

(9.231.607,37) (15.439.219,25) (40,21)

Continua na próxima página
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Tabela 6.5 – continuação da página anterior
31/12/2021 31/12/2020 AH%

Fluxos de caixa das atividades de fi-
nanciamento

- - -

Geração ĺıquida de Caixa e Equiva-
lentes de Caixa

15.132.564,97 83.409,22 (18.242,56)

FONTE: Processo de Contas Anual - Exerćıcio 2021 (Proplan,
https://www2.ufjf.br/relatoriodegestao/governanca-estrategia-e-desempenho

/atividades-de-suporte/gestao-orcamentaria-e-financeira/, acessado em março
de 2022).

O Resultado Orçamentário consiste no confronto da receita própria arrecadada versus
a despesa empenhada. Conforme demonstrado na Tabela 6.6, ao término do exerćıcio de
2021, a UFJF apresentou déficit orçamentário de aproximadamente R$ 952 milhões.

Tabela 6.6: Resultado Patrimonial da UFJF em 2021

Categoria Econômica Previsão/Fixação Previsão/Fixação
Atualizada

Realização/Execução Real./Exec. (%)

(+) Receitas Correntes 115.418.256,00 115.418.256,00 90.263.565,53 78,21

(+) Receitas de Capital 401.937.166,00 401.937.166,00 - -

Total das Receitas 517.355.422,00 517.355.422,00 90.263.565,53 17,45

(-) Despesas Correntes (1.037.238.241,00) (1.015.283.704,00) (1.040.979.871,89) 102,53

(-) Despesas de Capital (4.401.345,00) (4.702.103,00) (2.145.564,26) 45,63

Total das Despesas (1.041.639.586,00) (1.019.985.807,00) (1.043.125.436,15) 102,27

Superávit/ (Déficit) (524.284.164,00) (502.630.385,00) 952.861.870,62

FONTE: Processo de Contas Anual - Exerćıcio 2021 (Proplan,
https://www2.ufjf.br/relatoriodegestao/governanca-estrategia-e-desempenho

/atividades-de-suporte/gestao-orcamentaria-e-financeira/, acessado em março
de 2022).

Principais desafios e ações futuras quanto contabilidade da UFJF

Conforme apontado na declaração do contador, presente nas notas explicativas de
20211, a UFJF necessita realizar inventário e reavaliação de seus bens móveis, reavaliação
dos bens imóveis e inventários dos itens em estoque, para que os mesmos reflitam na
contabilidade a real situação patrimonial da universidade.

Outro ponto se refere à amortização dos ativos intanǵıveis com vida útil definida
que, espera-se, com a adoção do Sistema Integrado de Administração de Serviços – Siads
(sistema estruturante do Governo Federal para controle de itens patrimoniais e estoques),
tal situação seja sanada.

Informações mais detalhadas a respeito da gestão orçamentária e financeira podem
ser acessadas pelo link https://docs.google.com/document/d/1sU3_oNUo-J_s0EFCUo

1Dispońıvel em: https://www2.ufjf.br/coesf/wp-content/uploads/sites/198/2022/02/Notas-
Explicativas-UFJF-2021.pdf, acessado em mar de 2022.
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dDfi8R0R6yOTk0/edit. As ações e os programas de governo implementados na UFJF
podem ser acessados em Acesso à Informação – UFJF.

6.3 Resultados da autoavaliação: Percepção da Comunidade

Acadêmica

Nesta primeira etapa do Ciclo Avaliativo, a CPA da UFJF dedicou-se à elaboração,
aplicação e análise dos resultados dos questionários de autoavaliação institucional que
contemplaram o Eixo 4 - Poĺıticas de Gestão. Os questionários foram respondidos pela co-
munidade acadêmica (técnicos administrativos em educação (TAEs), docentes, estudantes
de graduação e de pós-graduação) por meio de acesso ao Siga. O Relatório completo está
dispońıvel em: https://www2.ufjf.br/cpa/.

Ao todo, 1.922 participantes responderam aos questionários on-line de Autoavalia-
ção Institucional 2021, o que equivale a 6,2% do respectivo universo de participantes. O
quantitativo de respondentes por segmento está detalhado na Tabela 6.7.

Tabela 6.7: Participação da comunidade acadêmica na
pesquisa de Autoavaliação Institucional 2021 – Ciclo 1,
estratificado por segmento.

Segmento No
¯ de

respostas
Universo %∗ Margem de

erro
Estudantes 1.418 27.492 5,2% -
Graduação 1.276 22.721 5,6% 3,0%
Pós-graduação 142 4.771 3,0% 8,0%
Servidores 504 3.269 15,4% -
TAE 192 1.498 12,8% 7,0%
Docente 312 1.771 17,6% 5,0%
Total 1.922 30.761 6,2%

∗ Percentagem (%) de respostas válidas em relação ao universo de respondentes
conforme segmento. Estudantes de pós-graduação (mestrado, doutorado, especialização e
residências); TAE: Técnico Administrativo em Educação. FONTE: Elaboração própria

(2022)

O universo acadêmico considerado como de posśıveis respondentes válidos entre es-
tudantes e servidores em ambos os campi da UFJF e entre estudantes de polos EaD teve
como base o Relatório de Gestão 2021 da UFJF, totalizando 30.761 pessoas. Dentre os
respondentes, a contribuição dos campi Juiz de Fora e Governador Valadares foi de 1.591
(83%) e 280 (15%) respostas, respectivamente. Os Polos de EaD participaram com 51
respostas (3%).

Tendo em vista o tamanho amostral alcançado, foi calculada a margem de erro para
todos os segmentos, considerando 95% de grau de confiança (Tabela 2). Para estudantes
de graduação e docentes o erro calculado foi ≤ 5%, enquanto para TAEs e estudantes de
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pós-graduação, a margem de erro foi de 7% e 8%, respectivamente. Cabe destacar que a
margem de erro mais abrangente não invalida a pesquisa realizada, apenas altera o ńıvel
de correspondência dos resultados obtidos com as opiniões da população no segmento
representado.

6.3.1 Avaliação geral do eixo Poĺıticas de Gestão, conforme dimensões
e segmento

Os percentuais de satisfação dos respondentes por segmento (servidores e estudantes)
para cada um dos itens avaliados nas 3 dimensões que englobam o eixo Poĺıticas de Gestão
(Poĺıticas de Pessoal, Organização e Gestão Institucional e Sustentabilidade Financeira)
são demonstrados nas Tabelas 6.8, 6.9 e 6.10.

Tabela 6.8: Percentuais de satisfação para Poĺıticas de
Pessoal (Dimensão 5), conforme segmentos.

Especificação (itens avaliados)
% de satisfação
TAEs Docentes

Oportunidades de capacitação para servidores oferecidas pela UFJF 54 60

Programas de qualificação profissional para os servidores 60 69

Qualidade das ações de desenvolvimento e/ou cursos promovidos pela
UFJF

66 68

Ações, os incentivos e/ou outras formas de apoio para o desenvolvi-
mento das funções dos servidores

59 64

Ações e as poĺıticas de assistência e de melhoria da qualidade de vida
dos servidores

53 58

Ações voltadas para a saúde ocupacional e segurança no trabalho dos
servidores

46 50

Divulgação e conhecimento sobre plano de carreira 64 62

Distribuição de atividades e de carga horária entre os servidores do-
centes para atender as demandas do departamento

53 57

Distribuição de atividades e de carga horária entre os servidores TAEs
para atender as demandas do setor/departamento

61 47

Condições do meu ambiente de trabalho 59 58

Motivação para o trabalho na UFJF 61 71

∗ Percentagem (%) de respostas válidas em relação ao universo de respondentes
conforme segmento. Estudantes de pós-graduação (mestrado, doutorado, especialização e
residências); TAE: Técnico Administrativo em Educação. FONTE: Elaboração própria

(2022)
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Tabela 6.9: Percentuais de satisfação para Organização e
Gestão da UFJF (Dimensão 6), conforme segmentos

Especificação (itens avaliados)
% de satisfação

Estudantes
Graduação

Estudantes
Pós-grad.

TAEs Docentes

Organização e gestão da:
Reitoria na na 67 69

Proae 74 78 68∗ 74

Procult 71 79 67∗ 71

Proex 72 79 67 74

Progepe na na 66 72

Prograd 68 78 68 68

Proinfra na na 61 60

Proplan na na 63 65

Propp 74 77 72 68

Diaaf 72 77 68 71

Diavi na na 67∗ 71

DII na na 65 69

Dinova na na 66∗ 68

DRI 72 76 70∗ 69

Diretoria Campus GV na na 63∗ 68

Direção da unidade na na 67 72

Chefia do departamento na na 70 78

Coordenação de curso 68 79 na na

Ouvidoria 66 74 na na

Central de Atendimento 72 82 na na

Estatuto e Regimento Geral da UFJF 66 72 60 61

Regimento interno da unidade acadêmica na na 58 60

Conhecimento do teor do RAG ou Regimento
do Programa

68 74 na na

Funcionamento dos órgãos colegiados no que se refere à:
Divulgação das decisões 62 71 58 58

Implementação das decisões 62 71 57 59

Representatividades dos diferentes segmentos 62 71 58 66

Conhecimento das atividades desenvolvidas
pela CPA/CSPA

34 45 41 46∗

na: não avaliado por não se inserir no contexto do segmento; ∗ indica porcentagem de
neutros (“Não concordo nem discordo”) ≤ 40% do total de respondentes do universo.
Interpretação: quanto maior os escores obtidos, mais satisfeitas estão as pessoas em

relação ao item avaliado. Cabe aos setores fazer análise criteriosa e qualitativa de cada
item individualmente. FONTE: Elaboração própria (2022)
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Tabela 6.10: Percentuais de satisfação para Sustentabili-
dade Financeira (Dimensão 10), conforme segmentos

Especificação (itens avaliados)
% de satisfação

Estudantes
Graduação

Estudantes
Pós-grad.

TAEs Docentes

Aplicação de recursos financeiros para:
Desenvolvimento das atividades de ensino 64 74 64 57

Desenvolvimento das atividades de pesquisa 62 72 63 53

Desenvolvimento das atividades de extensão 63 72 64 59

Desenvolvimento das ações de inovação 60 70 61∗ 56

Aquisição de equipamentos e insumos 57 65 49 45

Manutenção, ampliação e reformas do es-
paço f́ısico

55 66 42 39

Investimento na capacitação dos servidores na na 46 57

Bolsas para projetos de pesquisa e extensão 59 69 58 61

Bolsas para monitoria, tutoria e TP 61 69 58 61

Concessão de aux́ılios para estudantes em
vulnerabilidade social

68 72 na na

Transparência nos investimentos dos recur-
sos financeiros na UFJF

59 66 58 63

na: não avaliado por não se inserir no contexto do segmento; ∗ indica porcentagem de
neutros (“Não concordo nem discordo”) ≤ 40% do total de respondentes do universo.
Interpretação: quanto maior os escores obtidos, mais satisfeitas estão as pessoas em

relação ao item avaliado. Cabe aos setores fazer análise criteriosa e qualitativa de cada
item individualmente. FONTE: Elaboração própria (2022)

Apesar de o percentual total de participantes válidos em relação ao respectivo uni-
verso acadêmico ter sido de 6,2%, pode-se considerá-lo relevante para uma pesquisa reali-
zada no contexto de distanciamento social e de trabalho/ensino remoto ocasionados pela
pandemia da Covid-19. De fato, os estudantes cumpriram suas atividades no formato re-
moto ou h́ıbrido e a maior parte dos servidores respondentes se enquadram em situação de
trabalho remoto (68,8%) ou semi-presencial (21,8%) em 2021. Assim, fatores associados
à exposição cont́ınua e prolongada a atividades remotas podem ter atuado como um di-
ficultadores para captar um número maior de respondentes. Ademais, como vislumbrado
na pesquisa, o percentual de satisfação baixo em relação ao conhecimento das atividades
desenvolvidas pela CPA/CSPA possivelmente foi outro fator restritivo para a participação
da comunidade acadêmica no questionário.

Ressalta-se que essa foi a primeira pesquisa promovida pela CPA da UFJF com
abrangência ampla da comunidade acadêmica, fato que torna o percentual de participa-
ção significativo e a experiência, inovadora. Ainda assim, estratégias de ações conjuntas
envolvendo toda a comunidade universitária, no sentido de elevar o ı́ndice de participa-
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ção, devem ser discutidas, planejadas e implementadas nos próximos ciclos avaliativos
conduzidos pela CPA. Dentre essas estratégias, inclui-se o desenvolvimento de atividades
cont́ınuas para conscientização da relevância da CPA como comissão que atua como inter-
mediadora dos processos de reflexão acerca da realidade da Universidade e do consequente
aprimoramento institucional.

Considerações

Esta pesquisa apresenta dados importantes sobre a percepção da comunidade acadê-
mica acerca do eixo Poĺıticas de Gestão da UFJF, incluindo Poĺıticas de Pessoal, Organi-
zação e Gestão Institucional e Sustentabilidade Financeira. A investigação da satisfação
da comunidade acadêmica apresenta-se como um elemento valioso no contexto do auto-
conhecimento institucional, servindo como ferramenta para (re)pensar sua organização e
práticas de gestão. Sendo assim, cabe a cada setor da UFJF analisar qualitativa e indivi-
dualmente os itens avaliados de forma criteriosa, uma vez que a mensuração da satisfação
da comunidade universitária pode auxiliar no processo de planejamento e melhoria dos
setores. Apesar de a participação geral da comunidade universitária representar 6,2% do
universo posśıvel de respondentes, essa primeira etapa do Ciclo de Autoavaliação Institu-
cional foi considerada extremamente relevante e exitosa. No entanto, verifica-se a neces-
sidade de esforços direcionados à maior sensibilização da comunidade acadêmica para a
importância da autoavaliação institucional e para a divulgação das atividades promovidas
pela CPA no sentido de ampliar a participação nas próximas etapas da autoavaliação.

A seção a seguir será composta por informações acerca da infraestrutura f́ısica e
tecnológica da UFJF.
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Eixo 5 - Infraestrutura F́ısica

Este eixo contempla a Dimensão 7 - Infraestrutura F́ısica. Nesta seção serão pon-
tuadas as condições f́ısicas e tecnológicas da UFJF, que permitem o funcionamento e o
desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão.

7.1 Instalações f́ısicas e estrutura tecnológica

7.1.1 Instalações f́ısicas

A estrutura f́ısica da UFJF, assim como sua organização, manutenção, segurança,
refletem seu empenho na busca pelo cumprimento da missão institucional e dos objetivos
gerais conforme dispostos no PDI. Para tal, a Universidade estrutura seu campus sede con-
forme evidenciado na Figura 7.1. Além dos setores elencados nesta figura, existem aqueles
que funcionam fora deste espaço - como exemplos podem ser citados a Coordenadoria de
Assuntos e Registros Acadêmicos (Cdara), a Coordenação Geral de Processos Seletivos
(Copese) e a Moradia Estudantil, localizados próximos ao campus, no bairro São Pedro;
o Jardim Botânico, na região da mata do Krambeck, no bairro Santa Terezinha; o Centro
de Psicologia Aplicada (CPA), ocupando um imóvel da Instituição no bairro Granbery;
as três unidades do Hospital Universitário (HU) - uma no bairro Santa Catarina e outra
no bairro Dom Bosco e o Centro de Atenção Psicossocial (Caps); Cine-Theatro Central,
o Mamm, o Memorial da República, o Centro Cultural Pró-Música, o Fórum da Cultura
e a unidade do Restaurante Universitário Centro, no centro de Juiz de Fora.
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Figura 7.1: Mapa da UFJF, campus Juiz de Fora.

Fonte: Adaptado do Portal da UFJF (dispońıvel em:
https://www2.ufjf.br/ufjf/sobre/mapadocampus/. Acessado em: março/2021).
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De modo geral, as instalações f́ısicas da Universidade são adequadas para o desen-
volvimento das atividades acadêmicas e administrativas. No prédio da Reitoria, onde
funcionam as Pró-reitorias - à exceção da Proae (antigo - ICH) e da Proinfra (em frente
à Reitoria) - há salas de uso coletivo e individual, uma sala de reunião e um anfiteatro.
A divisão das salas coletivas é feita por meio de ilhas de trabalho para otimização dos
espaços ou com divisórias, quando necessário. Os ambientes são bem iluminados e venti-
lados, dispõem de cadeiras, telefones, computadores e impressoras em número suficiente.
O anfiteatro possui infraestrutura capaz de permitir a realização de reuniões em formato
de webconferência.

Similarmente, todas as demais instalações destinadas ao desempenho das atividades
administrativas - no campus sede ou nos setores que funcionam em prédios externos a
ele -, possuem instalações compat́ıveis com sua estrutura organizacional, contando com
ambiente, mobiliário e equipamentos suficientes para o exerćıcio de suas funções.

A Universidade possui uma rede de internet sem fio, a UFJF-WIFI, dispońıvel e
gratuita, para todos os membros da comunidade acadêmica, acesśıvel por meio de login
e senha cadastrados no Siga. Conta também com a Eduroam, serviço de acesso sem fio
voltado para a comunidade nacional e internacional de educação e pesquisa, permitindo
que estudantes e pesquisadores afiliados a ele conectem-se com a internet em todas as
instituições que são parceiras do serviço.

A infraestrutura comum a todas as unidades acadêmicas é adequada ao número de
usuários, embora a acessibilidade ainda necessite ser aperfeiçoada. Possuem salas de aula,
espaços de trabalho para as coordenações dos cursos, para atendimento dos discentes e
para as secretarias das unidades, bem como gabinetes para docentes. Essas instalações são
bem iluminadas e ventiladas; o mobiliário e os equipamentos disponibilizados são: mesas,
cadeiras, telefone e impressora, atendendo às condições de salubridade necessárias para
o exerćıcio das atividades escolares e administrativas. Além disso, há salas de reunião,
auditórios e anfiteatros equipados com mobiliário e aparelhagem espećıfica; infocentros;
instalações sanitárias; espaços de convivência e cantinas - para essas, a Instituição dispõe
de instalações adequadas e sua ocupação ocorre por meio de processo licitatório para
concessão de uso do espaço f́ısico.

É válido ressaltar que no ano de 2021 foram executadas projetos e adaptações neces-
sárias ao atendimento do Protocolo de Biossegurança da UFJF, foram alvo deste trabalho
a Reitoria, Faculdade de Medicina, Faculdade de Enfermagem, ICB, ICE, RU campus
e centro no campus sede, Faculdade de Odontologia, Colégio de Aplicação João XXIII,
CAEd, Faculdade de Comunicação, Faculdade de Farmácia, Núcleo de Práticas Juŕıdicas
e Pró-reitoria de Graduação e Pesquisa.

A Instituição disponibiliza para a comunidade acadêmica, por meio de concessão
onerosa de uso do espaço f́ısico, serviços de reprografia, encadernação e venda de artigos
de papelaria nas unidades. De forma geral, são disponibilizadas salas com infraestrutura
mı́nima padrão com rede elétrica e de dados, sendo que as adaptações e benfeitorias
realizadas no espaço f́ısico cabem à concessionária, mediante aprovação da Proinfra.

A modalidade de concessão onerosa de uso de espaço f́ısico também é utilizada pela
Instituição para ocupação das cantinas em todo o campus sede. Dispondo de 15 (quinze)
espaços destinados à ocupação por cantinas, a UFJF busca atender as demandas rotineiras
de alunos, professores, técnico-administrativos, estagiários, terceirizados e visitantes even-
tuais, nos dias e horários de funcionamento da Instituição. No Quadro 7.1, estão listadas
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as unidades que recebem as cantinas:

Quadro 7.1: Lista de cantinas por unidade de locação UFJF.

Cantinas UFJF

Centro de Ciências da Saúde
Centro de Vivência
Faculdade de Direito
Faculdade de Economia
Faculdade de Educação
Faculdade de Educação F́ısica
Faculdade de Letras
Faculdade de Medicina
Instituto de Artes e Design (IAD)
Instituto de Ciências Biológicas (ICB)
Instituto de Ciências Exatas (ICE)
Instituto de Ciências Humanas (ICH)

Fonte: Elaboração própria a partir de coleta de dados no site da UFJF, 2021.

No campus GV, a expectativa é de que, nos prédios adquiridos ou constrúıdos, tenham
espaços destinados para o uso de cantina. Nos demais ambientes, a configuração de locação
de imóveis para uso da Instituição, alguns contam com cantinas, enquanto outros não.
Os prédio da Faculdade Pitágoras e da Unipac, que são alugados para uso da UFJF, e
hoje concentram grande parte do corpo discente para atividades acadêmicas, apresentam
cantinas terceirizadas.

A UFJF atende a comunidade acadêmica, preferencialmente os discentes, oferecendo
diariamente, três refeições - café da manhã, almoço e jantar - nutricionalmente adequa-
das e seguras do ponto de vista higiênico-sanitário, a baixo custo. O funcionamento dos
restaurantes estão embasados nas normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa), que contém regulamentos para conservação de alimentos e transporte.

A UFJF, campus sede, possui duas unidades do Restaurante Universitário (RU),
sendo uma localizada dentro do campus, na 4a¯ Plataforma - Unidade RU-Campus -, e
o outro, no centro da cidade de Juiz de Fora - Unidade RU-Centro -, na Rua Santo
Antônio s/n, ao lado do Museu de Arte Moderna Murilo Mendes. As atividades dos RUs
são terceirizadas e atualmente a empresa Trigoleve Refeições Coletivas realiza o serviço,
tendo sido a empresa selecionado no Pregão no

¯ 210/2014, formalizada pelo Contrato no
¯

80/2014, sob a supervisão da Coordenação dos Restaurantes Universitários.

No campus GV, a UFJF também disponibiliza duas unidades de RU para a comu-
nidade acadêmica, uma no centro da cidade - Unidade Centro - e outra na Unidade Vila
Bretas. A Unidade Centro dispõe de funcionamento para café da manhã, almoço e jan-
tar, enquanto que a Unidade Vila Bretas disponibiliza apenas almoço. Em Governador
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Valadares, a comunidade acadêmica é atendida pela empresa Diamantina Bistrô e Co-
zinha Industrial Eireli, tendo sido selecionada no Pregão no

¯ 38/2018, com formalização
pelo Contrato 76/2018. A contratação no campus GV requer em edital que haja a dis-
ponibilização de espaços f́ısicos e maquinários próprios para produção e distribuição dos
alimentos. Os RUs, em ambos os campi, contam com página web para divulgação de not́ı-
cias e contato, além de publicação de cardápio semanal. Durante o peŕıodo de suspensão
das atividades presenciais em virtude da pandemia de Covid-19, os RUs tiveram altera-
ção no funcionamento das unidades, tendo funcionado apenas a Unidade RU-Centro, no
campus GV, e a Unidade RU-Campus, no campus sede. A priorização foi o atendimento
aos alunos assistidos pela Proae, beneficiários da moradia estudantil e em situação de
vulnerabilidade. Foi institúıdo o funcionamento de acordo com os Protocolos de Biosse-
gurança da instituição, prevendo a distribuição de marmitex entregues apenas no horário
do almoço, tendo a possibilidade de retirada de mais de uma unidade para aqueles que
precisassem da refeição noturna. Até o primeiro semestre de 2021 foi feita a distribuição
do marmitex para consumo em casa, já no segundo semestre o espaço foi readequado
para receber os usuários. As mesas foram separadas para comportar apenas uma pessoa
por vez, respeitando o distanciamento mı́nimo recomendado entre uma mesa e outra e
atendendo ao protocolo institúıdo. Atualmente está sendo servido somente o almoço, das
11h às 14h, com a alimentação disponibilizada em marmitex, mas as refeições devem ser
realizadas dentro do restaurante, para evitar aglomerações em outros pontos do campus.
O oferecimento de café da manhã e jantar permaneceu suspenso.

Com relação à estrutura f́ısica espećıfica, tem-se os laboratórios, as oficinas e os
estúdios, cuja composição se adapta às necessidades e peculiaridades inerentes a cada
curso, com suas normas de funcionamento, de utilização e de segurança disponibilizadas
via oral, digital ou impressa que permitem ao aluno o aprendizado controlado de situações.

A estrutura laboratorial da Instituição, distribúıda por suas unidades, se organiza
para a execução do projeto pedagógico dos cursos e para a capacitação discente, bus-
cando manter-se atualizada de acordo com as necessidades emergentes. Em sua maioria,
os laboratórios possuem corpo de servidores técnico-administrativos para auxiliar no seu
funcionamento e na sua manutenção. Destaca-se que os laboratórios que lidam com situ-
ações de risco são equipados com sistemas de segurança adequados para emergências.

Para os cursos da área de saúde, a Instituição conta com um biotério para ensino
e pesquisa com normas estabelecidas e de qualidade, atendendo à normatização e à le-
gislação vigentes - o biotério é orientado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFJF,
comitê esse aprovado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep). A Univer-
sidade busca garantir os recursos de tecnologias em uso adequados às atividades a serem
desenvolvidas, procurando mantê-los recentes e atualizados. Dentro das possibilidades e
quantidades limitadas aos orçamentos de cada Unidade, procura-se atualizar os equipa-
mentos existentes.

No ano de 2021, a Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa (Propp) disponibilizou
um formulário on-line para registro e detalhamento dos laboratórios da instituição com o
objetivo de atualizar o Censo de laboratórios realizados em 2016. O cadastro é obrigatório
e será uma condição para participação em futuros editais institucionais. Além de integrar
a poĺıtica de transparência da Universidade, os dados coletados, pelo potencial de aten-
der a diferentes demandas, também enriquecem o trabalho de diferentes setores, desde a
Propp até a Pró-reitoria de Infraestrutura (Proinfra), o Centro Regional de Inovação e
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Transferência de Tecnologia (Critt) e a Diretoria de Avaliação Institucional (Diavi). Os
dados do censo anterior, realizado em 2016, estão dispońıveis on-line, contabilizando 244
laboratórios na UFJF.

O registro de laboratórios multiusuários no Censo da UFJF também possibilita a vin-
culação dos mesmos à Plataforma Nacional de Infraestrutura de Pesquisa (PNIPE), do
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), bem como ao diretório de grupos
de pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cient́ıfico e Tecnológico (CNPq).
Por meio da PNIPE, é facilitado aos pesquisadores o acesso às demais infraestruturas
de pesquisa em todo o páıs, fomentando posśıveis parcerias com institutos cient́ıficos ou
cooperações junto a empresas nacionais. O diretório de grupos de pesquisa do CNPq
apresenta funcionalidade semelhante, uma vez que também promove o intercâmbio de in-
formações entre pesquisadores, além de reunir uma base de dados que preserva a memória
da atividade cient́ıfico-tecnológica no Brasil.

Em maio de 2011, durante o processo de implantação do campus UFJF-GV, a Uni-
versidade recebeu, por meio de doação, um terreno de aproximadamente 900 mil metros
quadrados, denominado Rancho Miúra IV, para a construção da infraestrutura do novo
campus da Universidade - sua localização pode ser visualizada na Figura 7.2.

Figura 7.2: Mapa da UFJF, campus Governador Valadares.

Fonte: Relatório Técnico (Comissão de análise de alternativas para instalação da
estrutura definitiva do campus Governador Valadares) UFJF, 2019.

Em novembro de 2012, as atividades da UFJF-GV foram iniciadas, antes mesmo do
ińıcio das obras no terreno. No ano de 2013 foi dado ińıcio às obras, as quais foram pa-
ralisadas no mesmo ano, por determinação do Tribunal de Contas da União (TCU). Elas
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foram retomadas em 2014 e paralisadas novamente em 2015, com o fim da vigência do
contrato com a empresa construtora. Não havendo renovação do contrato, a obra não pos-
sui perspectiva de retomada. Assim, desde sua criação, os cursos e setores administrativos
do campus GV vêm funcionando em estruturas provisórias, gerando elevados custos de
aluguéis de imóveis, de loǵıstica, de manutenção e segurança da obra paralisada.

Em 2020, foi realizado o Termo de Designação/SEI - EPC no
¯ 18/2020, que tem por

objetivo designar servidores para composição de Equipe de Planejamento de Contratação
(EPC) para contratação de empresa especializada para realizar Estudo de Viabilidade
Técnica Econômica e Ambiental (EVTEA) para escolha do melhor local para a construção
da estrutura definitiva do campus Governador Valadares da Universidade Federal de Juiz
de Fora. No ano de 2021 não foi relatado nenhum avanço nos trabalhos realizados.

Atualmente os principais locais de funcionamento da UFJF campus GV são os prédios
da Faculdade Pitágoras (ao lado do Shopping GV), da Unipac (em frente à Valadarense)
e da Sede Administrativa (no centro da cidade). É posśıvel verificar, na Figura 7.3, a
distribuição das estruturas que permitem o funcionamento da UFJF-GV.

Figura 7.3: Mapa da UFJF, campus Governador Valadares.

Fonte: Adaptado do Portal da UFJF campus GV (dispońıvel em:
https://www2.ufjf.br/gv/sobre/campus-gv/#localizacao-ufjf-gv. Acessado em:

março/2022).

A UFJF-GV oferece 10 cursos de graduação presenciais: Administração, Ciências
Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Educação F́ısica, Farmácia, Fisioterapia, Me-
dicina, Nutrição e Odontologia. Além dos cursos de graduação, oferece, ainda, Mestrado
Profissional em Ensino de Biologia, Mestrado Acadêmico em Ciências Aplicadas à Saúde,
e Mestrado e Doutorado Multicêntrico em Bioqúımica e Biologia Molecular.

Para serem ministradas as aulas, foram locados dois prédios: o da Faculdade Pitá-
goras e o da Unipac, ambos localizados na cidade de Governador Valadares, mas que
não são de uso exclusivo da UFJF. Além disso, para viabilizar a execução das atividades
administrativas, de pesquisa e de extensão do campus GV, foram locados outros espaços
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na cidade. Cabe ressaltar que, para os casos dos prédios locados com uso concomitante
entre a instituição UFJF e as atividades da locatária, a UFJF-GV deve seguir as regras
de utilização do espaço estabelecidas pelas locatárias, fator que limita a sua dinâmica de
funcionamento.

Todas as salas dispõem de carteiras com apoio de braço, lousa, iluminação adequada
e infraestrutura para projeção, atendendo satisfatoriamente a adequação ao uso. No en-
tanto é necessário que seja feito um levantamento de necessidades junto aos Institutos
que compõem a UFJF-GV para conhecimento das demandas relativas aos quantitativos
de sala de aulas, pois nota-se que, apesar de ser suficiente para atendimento à graduação,
não cobre as demandas da pós-graduação e outras. Por se tratar de espaços alugados,
não há padronização: a Faculdade Pitágoras possui salas climatizadas, ao contrário da
Unipac-GV, cuja ventilação é insuficiente para dar conta de amenizar as altas temperatu-
ras caracteŕısticas desta região - além disso, a utilização de ventiladores gera problemas
acústicos. Nos prédios há rampas de acesso e elevadores, garantindo a acessibilidade. Atu-
almente o quantitativo de auditórios é insuficiente para atender a demanda de eventos e
capacitações, no prédio da Unipac é disponibilizado auditório, enquanto que na Faculdade
Pitágoras não há esse recurso. Outra pontuação importante, é que os espaços de auditório
dispońıveis não contam com infraestrutura para videoconferência, constando como neces-
sidade de aquisição futura para o campus GV. Os espaços de convivência e de alimentação
são insuficientes para atender a comunidade acadêmica e ao seu propósito, pois, por serem
compartilhados, devem seguir a dinâmica das instituições locadoras, o que impede a flui-
dez esperada do funcionamento desses ambientes e o desenvolvimento de uma identidade
institucional. Além disso, existe a necessidade de espaços para Diretórios Acadêmicos e
DCE.

Não existem gabinetes individuais para acomodar os docentes, mas salas comparti-
lhadas com professores de diversos cursos, em regimes de trabalho de 20h, 40h e dedicação
exclusiva - o que inviabiliza atendimentos que requerem privacidade e dificulta trabalhos
que necessitam de maior concentração.

O espaço de trabalho destinado às Coordenações dos Cursos é compartilhado com a
Secretaria e com a Chefia de Departamento - nessa conformação espacial, alguns impactos
são a falta de privacidade e acústica prejudicada pelo uso coletivo. No local há estações de
trabalho completas, com mesas, cadeiras e computadores; telefones com ramal exclusivo;
acesso à internet WI-FI; além de impressoras, arquivos e armários. O ambiente possui boa
ventilação e iluminação, sendo, em alguns casos, dotado de climatização. Técnicos admi-
nistrativos em educação trabalham em regime de horários complementares, cobrindo todo
o peŕıodo de atividade do campus de GV. O atendimento prestado aos alunos é realizado
de acordo com a especificidade da infraestrutura de cada curso em sala compartilhada ou
em salas reservadas.

Os alunos têm acesso a equipamentos de informática em salas espećıficas em cada
imóvel utilizado pela Instituição - 2 salas localizadas na Unidade Pitágoras e 2 na Unidade
Unipac, dispondo de 30 computadores com acesso à internet em cada uma delas. Além
disso, são disponibilizados computadores para os acadêmicos nas bibliotecas. Atualmente
não há como realizar a ampliação dessa oferta. No entanto, espera-se que, futuramente,
assim que sejam finalizadas as obras do imóvel adquirido pela Instituição, haja a disponi-
bilidade de laboratórios adequados em quantidade e qualidade. Além disso, um laboratório
de informática está previsto para a Unidade São Pedro para atender o Departamento de
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Ciências Básicas da Vida.

Os cursos oferecidos pelo Instituto de Ciências da Vida (ICV) da UFJF-GV utilizam
laboratórios didáticos especializados na área da Saúde de forma compartilhada. O compar-
tilhamento desses espaços, pela especificidade dos cursos, implica substituições constantes
de alguns aparelhos, podendo acarretar danos aos equipamentos. Além disso, há a ques-
tão da limitação de horário para agendamento das aulas práticas, considerando que as
aulas precisam ser montadas antes de seu ińıcio e desmontadas após seu término. De
forma geral, desenvolvem atividades que contemplam ensino, pesquisa e extensão. Esses
laboratórios são implantados com as respectivas normas de funcionamento, de utilização
e de segurança, atendendo, de maneira suficiente, à quantidade e à diversidade de equi-
pamentos e apoio técnico especializado. A iluminação e a climatização dos laboratórios
são adequadas. Existe acessibilidade para PcD, no entanto, é necessário aprimorá-la. A
UFJF-GV não conta com biotério - porque esse recurso não está previsto nos Projetos
Pedagógicos dos Cursos (PPCs) -, mas possui convênios com empresas privadas e com o
poder público para garantir o campo de práticas e de estágios dos cursos; esses convênios
oferecem as condições necessárias para a formação do estudante da área de saúde. Pode-se
dizer que o uso de espaços compartilhados para laboratórios é inadequado e insuficiente,
om a intenção de melhorar essa problemática foi realizado Contrato no

¯ 78/2018 com ob-
jetivo contratação de empresa para construção de prédio para as instalações dos cursos
de Farmácia e Fisioterapia, ainda não finalizado foram realizados 5 termos aditivos ao
contrato e a previsão atualmente é de entrega para o ano de 2022.

No segundo semestre de 2021 a UFJF campus GV concretizou o contrato do o imóvel,
localizado à Avenida Moacir Paleta, no

¯ 1167, bairro São Pedro, com Alvará de Ocupação
emitido pela Prefeitura, bem como o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).
Escopo do primeiro processo de Aviso de Procura de Imóvel, que se concretiza como Built
to Suit (termo utilizado para identificar contratos de locação a longo prazo no qual o imóvel
é constrúıdo para atender os interesses do locatário, já pré-determinado) da UFJF-GV.

Contemplado pelo contrato no
¯ 12/2019, o Departamento de Ciências Básicas da Vida

passou a realizar as suas atividades acadêmicas no novo endereço. Responsável por ofertar
disciplinas e promover atividades de pesquisa e extensão para todos os cursos da área da
saúde do Instituto de Ciências da Vida, o DCBV terá à sua disposição um imóvel de
3.946,08m2, com: oito salas de aula, das quais três com capacidade para 60 alunos e cinco
com capacidade para 45 alunos; nove laboratórios de ensino; dois ambientes para setores
administrativos; uma sala para os professores e um almoxarifado. No mesmo endereço,
há também a vigência do contrato de locação de imóvel para atendimento às demandas
de ensino e prática do departamento de Fisioterapia da UFJF-GV, alvo do contrato no

¯

41/2021.

Para o funcionamento adequado destes ambientes, há ainda os espaços de apoio, como:
salas para vigia/porteiro e para o Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI); depósito de
material de limpeza; abrigos para reśıduos sólidos; área de convivência externa; além de
quatro banheiros masculino e feminino, sendo dois para pessoas com deficiência.

Outro ponto importante trata da ampliação do horário para uso dos espaços pela
comunidade acadêmica, e além disso professores e TAEs passarão a ter uma infraestrutura,
mesmo que limitada, para permanência em seus locais de trabalhos, com salas de apoio
de laboratórios dos núcleos de disciplinas com práticas, além de uma sala de professores
exclusiva para o departamento, o que trará um maior pertencimento e identidade dos
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servidores com a instituição.

Além disso, um Caderno de Especificações está em andamento para atender as deman-
das do Departamento de Odontologia, porém, é oportuno salientar que já foram realizadas
chamadas públicas para locação de imóvel, que foram frustradas pela inexistência de pro-
postas. Todos os cursos de graduação do campus da UFJF-GV vivenciam os desafios e
dificuldades da falta de infraestrutura adequada, o curso de Odontologia, no entanto, é for-
temente impactado em razão da carga horária de atividades práticas ser necessariamente
alta.

A sede administrativa da UFJF-GV concentra Secretaria da Direção; Direção; Co-
ordenação Administrativa; Coordenação Acadêmica de Pesquisa, Pós-Graduação e Ex-
tensão; Gerência de Graduação; Gerência Administrativa e Financeira; Contratos; Supri-
mentos; Coordenação de Gestão de Pessoas; Núcleo de Tecnologia da Informação; Co-
municação, Cultura e Eventos; Central de Atendimento, Apoio Estudantil; Transporte;
Infraestrutura (Manutenção; Patrimônio e Almoxarifado; e Projetos); Protocolos, Audi-
toria e Arquivo.

A UFJF-GV dispõe dos seguintes espaços:

• Na Av. Dr. Raimundo Monteiro Rezende, 330, Centro - Faculdade Pitágoras - são
ministradas aulas dos ICV / ICSA, além de dispor da Biblioteca completa do ICSA
e parte da Biblioteca do ICV;

• Na Rua Manoel Byrro, 241, Vila Bretas - Unipac Governador Valadares - são mi-
nistradas aulas do ICV;

• Na Rua José de Tassis, 350, Vila Bretas - Unidade Vila Bretas - funciona parte da
Biblioteca do ICV;

• R. Israel Pinheiro, 2000 - Univale - são ministradas as aulas de anatomia do ICV;

• Na Avenida Brasil, 2.834 - Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor
Federal (Siass) que tem por objetivo coordenar e integrar ações e programas nas
áreas de saúde, segurança e bem-estar, segurança do trabalho do servidor público
federal, além de atuar em procedimentos de peŕıcia oficial;

• Na Rua Leonardo Cristino, 3.400

– Núcleo de Prática Juŕıdica (NPJ), que oferece gratuitamente à população aten-
dimento nas áreas criminal, ćıvel e trabalhista, além de mediação e solução de
conflitos;

– Cĺınica-Escola de Fisioterapia, que conta com equipamentos necessários para
as aulas práticas, como esteira, bicicleta, tatame, entre outros aparelhos. Por
mês, são realizados cerca de 700 atendimentos a crianças, a adultos e a ido-
sos nas áreas de fisioterapia traumato-ortopédica, fisioterapia reumatológica,
fisioterapia neurológica e fisioterapia respiratória;

– Farmácia Universitária, que funciona no modelo de Consultório Farmacêutico,
devidamente inscrita no Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais (CRF-
MG).
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• Na Rua Sérvulo Teixeira, 412 (Associação Brasileira de Odontologia– ABO/GV),
no qual são desenvolvidas atividades do curso de Odontologia;

• Rua Prudente de Morais, 601 (Faculdades Unidas do Norte de Minas - Funorte),
funciona a Cĺınica da Faculdade de Odontologia da UFJF-GV, que presta os seguin-
tes serviços à população: restaurações, extrações, canal, raspagem, cĺınica infantil,
prótese total, fixa e remov́ıvel; além de funcionar com ambientes para aulas e labo-
ratório de odontologia. Os ambientes das cĺınicas para o atendimento à população
possuem aproximadamente 30 cadeiras odontológicas divididas entre as duas sedes;

• Na Rua Israel Pinheiro, 1.315 - as atividades práticas do curso de Educação F́ısica
acontecem na Sociedade Recreativa Filadélfia, por meio de parceria firmada entre as
instituições. São disponibilizados aos alunos os seguintes espaços f́ısico-esportivos,
respeitando-se horários e carga horária semanal preestabelecidos em contrato: Gi-
násio Poliesportivo, Piscina Oĺımpica, Sala de Lutas, Sala das Damas e Quadra de
Futebol Society, atendendo às principais demandas do curso;

• Na Rua Israel Pinheiro, 1.958 - o Setor de Transporte é responsável por organizar
e executar os atendimentos relacionados ao uso do véıculo oficial; para tal dispõe
de um galpão coberto, que funciona como garagem com capacidade para guarda da
frota existente de 10 véıculos de diversas categorias (carro de passeio, véıculo de
carga, van, micro-ônibus, ônibus urbano, ônibus rodoviário);

• Na Rua Barão do Rio Branco, no
¯ 96 - loja comercial no Edif́ıcio Ana Brum, loca-

lizada no pavimento térreo, com área de 63 m2, incluindo sobreloja, com banheiro,
com infraestrutura adequada para o desenvolvimento de projetos de extensão do
Departamento de Economia;

• Na Av. Dr. Raimundo Monteiro Rezende, 330 (Faculdade Pitágoras) e R. José de
Tassis, 350 (Unidade Vila Bretas) funcionam as Bibliotecas que atendem aos cursos
da UFJF-GV.

• Rua Dr. Raimundo Monteiro Rezende 333, Centro - Restaurante Universitário Uni-
dade Centro;

• Rua Moreira Sales, 25, Vila Bretas - Restaurante Universitário Unidade Vila Bretas.

Educação a distância (EaD)

A atuação da UFJF na Educação a Distância (EaD) ocorre com a gestão das estra-
tégias realizada pelo Centro de Educação a Distância (Cead), responsável por coordenar,
supervisionar e dar apoio às atividades de ensino, pesquisa, extensão, cultura e desenvol-
vimento institucional, cient́ıfico e tecnológico relativos à EaD na UFJF.

Atualmente, considerando-se apenas e tão somente os cursos ofertados na modalidade
a distância pela UFJF sob a chancela da Universidade Aberta do Brasil (UAB), contam-
se 27 polos de apoio presencial, sediados em diferentes munićıpios do estado de Minas
Gerais, com distintas realidades culturais, sociais e condições de infraestrutura. Sendo
assim, embora a proposta pedagógica aponte, em sua maioria, para ofertas pautadas pela
semipresencialidade, o advento da Pandemia da Covid-19 e a obrigatoriedade da adoção
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de medidas protetivas à saúde, contribúıram em muito para reduzir a presença f́ısica de
alunos e professores nos respectivos polos.

Entretanto, mesmo considerando-se as diferenças estruturais existentes, é oportuno
informar que, em sua maioria, os polos de apoio e suas instalações podem ser considerados
como adequados e portanto, atendem às necessidades institucionais no que tange princi-
palmente, aos critérios que enlaçam acessibilidade e adequação às práticas educativas. Em
linhas gerais, é importante mencionar que a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nı́vel Superior (Capes) tem por métrica só autorizar, por intermédio de seus editais,
a oferta de novas turmas para polos que apresentem no seu sistema de controle, o status
“apto sem restrições”. Assim, ao associar a esse fato a certeza de que tais espaços são
administrados por outras instâncias do poder público, mais especificamente o munićıpio
ou o estado, e que paralelamente sofrem avaliação periódica por parte do MEC nas suas
instalações, essa constatação, sinaliza que os espaços são considerados adequados. Nada
obstante, a percepção de que, em maior ou menor escala, a necessidade por implementar
melhorias se fará presente, tanto no que tange aos aspectos de manutenção preventiva das
instalações, como também e, principalmente, na proposição e implementação de novos
recursos de ordem tecnológica, capazes de contribuir para ampliar a potencialidade de
agregar valores adicionais ao processo que enseja a melhor relação posśıvel para o enlace
ensino e aprendizagem.

Os polos de apoio presencial apresentam, conforme relatório anual do setor de regu-
lação desta Instituição, infraestrutura adequada ao atendimento aos alunos, bem como
professores, tutores e assistentes à docência. Neste aspecto em particular, cabe mencionar
que os polos que possuem quantidade mı́nima de alunos exigida pela Capes para serem
atendidos por um assistente à docência, são assim compostos.

A composição predial e estrutural dos polos é bastante variada e não há uma linha
de padronização. Assim, para aqueles polos que se utilizam de estruturas originalmente
projetadas para funcionar como escolas públicas, existem auditórios que oferecem boas
condições infraestruturais e de acessibilidade, inclusive de ordem tecnológica, com capaci-
dade para possibilitar a realização e o desdobramento do processo de ensino e aprendiza-
gem a partir de parâmetros convencionalmente aceitos. É posśıvel identificar que, em sua
grande maioria, são oferecidos nos polos espaços que normalmente são compartilhados
por professores e tutores, de forma indistinta. Em linhas gerais, tais espaços procuram
atender as necessidades institucionais e dos docentes, como também são dotados dos re-
cursos de ordem tecnológica similares àqueles utilizados em outros espaços pertencentes
à mesma instalação.Em linhas gerais, cabe informar que a Capes estabelece uma espécie
de codificação que busca correlacionar o tipo de curso e suas demandas de ordem pe-
dagógica e institucional, aos polos com capacidades requeridas para atendê-las. Assim,
considerando-se a estrutura dos polos, é posśıvel identificar que em sua maioria eles ofere-
cem espaços que atendem às necessidades institucionais e dos discentes, como também são
dotados dos recursos de ordem tecnológica similares àqueles utilizados em outros espaços
pertencentes à mesma instalação. Os polos para os quais são destinados os cursos, cujas
atividades pedagógicas exigem experimentação de práticas, são dotados de infraestrutura
f́ısica que pode ser considerada como adequada, pela existência dos recursos julgados como
necessários para suportar a realização das ações e práticas.

Todos os polos com os quais dialogamos dispõem de bibliotecas em suas instalações,
as quais e em śıntese, atendem às necessidades e demandas dos alunos e isso envolve
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inclusive atenção para com critérios de acessibilidade, como também recursos tecnológicos
e computacionais que permitem por exemplo, acesso remoto ao acervo de bibliotecas
virtuais, inclusive da própria UFJF.

Já o aparato tecnológico atende às necessidades, principalmente daqueles que de-
pendem desse espaço para se conectar à Internet, com vistas à execução das atividades
propostas pelas disciplinas, visto que alguns discentes ainda não reúnem as condições
e os meios para atender às exigências do curso, a partir do uso de seus recursos domi-
ciliares. Na maior parte dos polos normalmente estão dispońıveis os seguintes recursos
de conectividade: conexão à internet em banda larga; equipamentos para a realização
de videoconferência e as salas são equipadas com microcomputadores, na razão de um
equipamento por aluno.

Em relação à acessibilidade, a maioria dos polos possui banheiro adaptado, bebedou-
ros e lavabos também adaptados a pessoas com deficiência (PcD). Contam também com
vias de entrada e sáıda com dimensionamento para cadeirantes. Alguns possuem eleva-
dor, sinalização visual e tátil e todos possuem rampa de acesso com corrimão. Ainda que
existam relatos de alguma dificuldade de acesso devido a equipamentos que apresentam
avarias, de forma geral, há mecanismos que permitem acessibilidade em todos os polos.

Quanto ao gerenciamento que envolve a adoção de ações e práticas voltadas à ma-
nutenção predial e patrimonial tanto preventiva, quanto corretiva das instalações, o es-
tabelecimento e a implementação de critérios de segurança, perpassando inclusive pela
disponibilização de recursos tecnológicos diferenciados compõem matéria única e exclusi-
vamente vinculada à esfera de atuação da autoridade local responsável.

No que se refere ao acervo de bibliotecas, é importante e oportuno mencionar que
a responsabilidade pela sua manutenção, atualização e ampliação está atrelada à esfera
do poder público local que administra o polo, pois a partir da abertura e manutenção de
linhas com a Capes, está impĺıcito que este reúne as condições necessárias para promover
adequações como também inovações que se façam necessárias, com vistas a oferecer aos
alunos indicativos de melhoria cont́ınua, para com a execução de seus respectivos esforços
de pesquisa.

Em relação ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), é posśıvel afirmar que os
sistemas estão parcialmente integrados. O Siga possui um webservice que permite ao AVA
- plataforma Moodle - realizar consultas que podem permitir a execução das seguintes
ações: carregar turmas; alunos; tutores. Bem como fazer uma análise cŕıtica dos dados e,
quando for o caso, gerar bloqueio no acesso do discente que apresente inconsistência de
alguma natureza vinculada aos seus dados, controlados internamente no ambiente univer-
sitário pela Coordenadoria de Assuntos e Registros Acadêmicos da Universidade (Cdara).
Assim tais sistemas podem ser considerados como parcialmente integrados, também e
principalmente, porque não há uma “interface” que permita e possibilite por exemplo, a
execução de ações tais como: atualização automática de FAE - Ficha de Avaliação do
Estudante no Moodle; como também a migração sistêmica do lançamento de notas entre
o AVA e o Siga.

Essas ações por sua vez, requerem atuação da Equipe Pedagógica (Professor e Tuto-
res) que tem por responsabilidade, efetuar os lançamentos correspondentes em ambas as
plataformas. Em linhas gerais, tanto a frequência, quanto as notas já registradas no AVA -
Moodle, precisam ser também registradas no Siga. Assim é posśıvel afirmar que há espaço
para proposição e execução de recursos inovadores, os quais poderiam inclusive contribuir
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para eliminar a duplicidade de lançamento de dados entre os sistemas supramencionados.
Por fim, entendemos que a atualização periódica e sistemática de versões atualizadas do
ambiente virtual de aprendizagem, também pode contribuir a partir do contato dos inter-
locutores do processo de ensino e aprendizagem, com recursos inovadores e que portanto
podem favorecer e principalmente fortalecer a proposta do aprendizado, encarada aqui em
sentido amplo.

Para gerir e executar a infraestrutura institucional, a UFJF conta com a Pró-Reitoria
de Infraestrutura e Gestão (Proinfra) no campus sede e, no campus de GV, essa gestão é
feita pela Gerência de Infraestrutura. Desse modo, cabe à Proinfra realizar a execução, o
acompanhamento e a fiscalização dos projetos e das obras de engenharia que implicam na
ampliação da infraestrutura f́ısica da UFJF campus Juiz de Fora. Administrar as ações
de sustentabilidade, bem como a ocupação e o uso das áreas da Universidade, sendo res-
ponsável por planejar, gerenciar e executar a manutenção e a reforma dos espaços f́ısicos,
incluindo as redes de eletricidade, de dados e de telefonia. A atividade de execução é reali-
zada por empresa terceirizada, contratada via processo licitatório, utilizando um sistema
de requisições online, feitas por meio do Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (Siga).
A Proinfra encarrega-se ainda da parte contratual, de convênios e licitações da institui-
ção, além da fiscalização administrativa dos contratos de terceirização de mão- de-obra
exclusiva. Gerencia também os serviços de transporte, de segurança, de correspondência
e protocolo da UFJF, estruturando-se da seguinte forma:

• Secretaria da Pró-Reitoria de Infraestrutura e Gestão

• Coordenação de Vigilância

• Coordenação de Sustentabilidade, composta pelas gerências:

– Reśıduos Qúımicos,

– Reciclagem,

– Recursos Hı́dricos, e

– Energia

• Coordenação de Manutenção Elétrica, Eletrônica e de Equipamentos, composta pe-
las gerências:

– Manutenção Elétrica

– Equipamentos e

– Almoxarifado

• Coordenação de Informática, Infocentros e Telefonia

• Coordenação de Manutenção Civil e Reformas:

– Parques e Jardins

• Coordenação de Projetos e Obras:

• Coordenação de Contratos;
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• Coordenação de Suprimentos;

• Coordenação de Convênios;

• Gerência de Estoque (Almoxarifado Central);

• Gerência de Patrimônio;

• Gerência de Transporte;

• Gerência Administrativa e Financeira;

• Gerência de Fiscalização de Contratos Administrativos de Terceirização (GFAC);

A Gerência de Infraestrutura, na UFJF-GV, está subordinada à Coordenação Admi-
nistrativa da Diretoria Geral de GV e é composta pelos seguintes setores:

• Almoxarifado e Patrimônio;

• Manutenção e Projetos;

• Núcleo de tecnologia de informação;

• Transportes.

Esses setores são responsáveis pela loǵıstica de equipamentos e insumos; pelas ações de
manutenção e projetos; pelo gerenciamento das demandas relativas a transporte; além de
gerenciar contratos de serviços e loǵıstica do pessoal terceirizado no campus GV referentes
ao setor de infraestrutura.

A Proinfra, por meio da Coordenação de Projetos e Obras, atua na busca pelo uso
racional de papel, visando agilidade e desburocratização, utilizando para tanto o Sistema
Eletrônico de Informação (SEI). No ano de 2021, foram conclúıdos o total de 18 projetos de
engenharia e arquitetura, dos quais destacam-se os relativos às adaptações das instalações
universitárias para o enfrentamento da Pandemia da Covid-19, desenvolvidos numa atua-
ção conjunta com outras unidades acadêmicas, dada à importância da segurança sanitária
no cenário atual.

Dos 3 projetos ainda em curso, temos o da conclusão da reforma e ampliação da
Faculdade de Farmácia, para melhor atendimento da demanda acadêmica no tocante às
instalações em si e ao contingente estudantil cada vez maior; o projeto de Abrigo de
Reagentes Qúımicos da Faculdade de Qúımica e do setor de Sustentabilidade da UFJF -
projeto de suma importância para segurança no armazenamento desses produtos e também
de alta complexidade. Por fim, a elaboração de projetos para o Processo de Segurança
Contra Incêndio e Pânico do Museu de Artes Murilo Mendes, crucial para a manutenção
do museu e para prevenção de acidentes como os presenciados pelo páıs, a exemplo do
Museu Nacional. Nas Tabelas 7.1 e 7.2 estão relacionadas as requisições de projetos e os
projetos realizados em 2021, respectivamente.
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Tabela 7.1: Requisições de projeto em 2021

Requisitante Descrição

REQUISIÇÕES
ATENDIDAS/EM
ANDAMENTO
2021

JARDIM BOTÂNICO
Elaboração de projeto executivo do viveiro
de mudas do Jardim Botânico

JARDIM BOTÂNICO Projeto de redes de telefonia e internet

Diavi Reforma de gabinete ocupado pelo Diavi

GCAC
Alteração de layout da sala de reunião
Proinfra contratos

Procult
Elaboração de projeto de AVCB para o
Mamm

TOTAL atendidas/em andamento : 05

REQUISIÇÕES
EM ESPERA 2021

SEC-ODONTO

Elaboração do projeto arquitetônico para
dar entrada na Vigilância Sanitária da Pre-
feitura de Juiz de Fora para obtenção do
Alvará Sanitário pela Faculdade de Odon-
tologia

Procult
Projeto de reforma, acessibilidade e Eleva-
dor no Fórum da Cultura

Faefid
Melhorias na iluminação natural no Prédio
Ginástica da Faefid

DEP-VETERINARIA

Reforma do Laboratório de Diagnóstico
Animal para adequação f́ısica (bancadas),
elétrica (pontos de tomadas) e hidráulica
(bancada com pia).

JARDIM BOTÂNICO
Obra telhado Centro Pesquisa Jardim Bo-
tânico

Procult Adaptações no Memorial da República

SEC-COMUNICAÇÃO Projeto de climatização com troca de ar

SEC-FISIOTERAPIA
Avaliação de segurança - porta de acesso
da faculdade de fisioterapia

Total em espera: 08
Total geral: 13

Fonte: Adaptado do Relatório da Proinfra - 2021 (2022).

Tabela 7.2: Projetos realizados em 2021

Identificação Descrição

EM
ANDAMENTO
2021

19P08-PRODUTOS-
QUIMICOS

Construção de edificações tipo galpão para
sede da Coordenação de Sustentabilidade
e Almoxarifado de Produtos Qúımicos da
UFJF

21P09-CONCLUSAO-
FAC-FARMACIA

Conclusão da obra paralisada (CT
18/2019) da Faculdade de Farmácia

21P11-PSCIP-Mamm
Elaboração de projeto para o Processo de
Segurança Contra Incêndio e Pânico para
o Museu de Arte Murilo Mendes

TOTAL atendidas/em andamento : 03

Continua na próxima página
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Tabela 7.2 – continuação da página anterior
Identificação Descrição

CONCLUÍDOS
2021

20P08-PSCIP-CAMPUS-
JF

Contratação de empresa especializada para
elaboração de Projeto de Incêndio e Pânico
com AVCB do Corpo de Bombeiros no es-
tado de Minas Gerais

21P01-JOAO-XXIII
Reforma de espaços e elementos arquitetô-
nicos no Colégio de Aplicação João XXIII

21P02-USINA-
BIODIESEL

Obras no Centro Integrado de Ensino, Pes-
quisa, Extensão, tecnologia e Cultura (CI-
EPTEC) - UFJF Norte, para implantação
de unidade de processamento de biodiesel.

21P03-1-TELHADOS-ICH
Projeto de reforma da cobertura no Insti-
tuto de Ciências Humanas (ICH).

COVID Adaptações Reitoria

COVID Adaptações Medicina

COVID Adaptações Enfermagem

COVID Adaptações ICB

COVID Adaptações ICE

COVID Adaptações RU - Campus

COVID Adaptações Odontologia

COVID Adaptações João XXIII

COVID Adaptações CAEd

COVID Adaptações Faculdade de Comunicação

COVID Adaptações Faculdade de Farmácia

COVID Adaptações RU - Centro

COVID Adaptações Núcleo de Práticas Juŕıdicas

COVID
Adaptações Pró-reitoria de Graduação e
Pesquisa

Total em espera: 18
Total geral: 22

Fonte: Adaptado do Relatório da Proinfra - 2021 (2022).

Ainda nesse ano, a coordenação têm acompanhado e fiscalizado 4 obras no campus da
universidade, que juntas somam o valor de R$ 6.183.747,31 a saber: a obra de reforma e
ampliação da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, a reforma dos Anfiteatros
do Instituto de Ciências Exatas (ICE), a ampliação e reforma do Centro de Vivências,
para adequação das unidades administrativas.

Na Tabela 7.3 constam as obras em fiscalização, as que estão paralisadas e as que já
foram conclúıdas.
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Tabela 7.3: Fiscalização de obras em 2021

Identificação Descrição Valores

2020-CT-002-FACC

Contratação de obras de reforma e amplia-
ção da Faculdade de Administração e Ciên-
cias Contábeis – Facc no Campus Sede da
Universidade Federal de Juiz de Fora

R$ 2.987.014,89

2021-CT-021-
ANFITEATROS-ICE-2

Obras de complementação da reforma e re-
forço estrutural dos anfiteatros do Instituto
de Ciências Exatas da UFJF

R$ 2.665.392,49

2021-CT-022-
CENTRO-DE-
VICENCIA-
REITORIA

Obras de reforma para adequação do subsolo
do Centro de Vivência (A2) para Unidade
Administrativa / Reitoria – Fase 1, no cam-
pus sede da UFJF

R$ 531.339,93

Total em andamento: 04 R$ 6.183.747,31

2019-CT018-
FARMACIA

Construção de prédio em 3 pvtos para salas
de aula no Setor H e reforma de laboratórios
na faculdade de farmácia no campus sede da
UFJF

R$ 2.285.547,77

2020-CT003-LAEEP

Obras de complementação do prédio do la-
boratório de apoio à estação experimental de
plantas - LAEEP no campus sede da Univer-
sidade Federal de Juiz de Fora

R$ 570.224,77

Total paralisadas: 02 R$ 2.855.772,54
2020-CT-056-
FAZENDA-
EXPERIMENTAL

Cercamento da Fazenda Experimental de
Plantas da UFJF em Ewbank da Câmara

R$ 129.696,00

Total conclúıdas: 01 R$ 129.696,00
Total geral: 09 R$ 9.169.215,85

Fonte: Adaptado do Relatório da Proinfra - 2021.

Vale destacar ainda as licitações realizadas por meio de RDCs ( Regime Diferenciado
de Contratação, que se constitui numa modalidade de licitação eletrônica, com menor
prazo de conclusão para escolha da empresa vencedora, como, ainda, para a diminuição
do preço final licitado) - na Tabela 7.4, consta o rol de licitações em andamento, bem
como o de licitações conclúıdas no ano de 2021.

Tabela 7.4: Licitações em 2021

Situação Identificação Descrição Valores

EM
ANDAMENTO
2021

2021-RDC-
002-COMP-
LAEEP

Licitação de obras de complementação do La-
boratório de Plantas Experimental da UFJF

R$ 206.841,58

Continua na próxima página
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Tabela 7.4 – continuação da página anterior
Situação Identificação Descrição Valores

2021-RDC-
003-USINA-
BIODIESEL

CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO EXPE-
RIMENTAL PARA PRODUÇÃO DE BIODI-
ESEL NO CIEPTEC - UFJF NORTE

R$ 354.362,07

2021-RDC-004-
TELHADOS-
ICH

Obras de reforma da cobertura no Instituto de
Ciências Humanas (ICH).

R$ 738.306,58

2021-RDC-
001-PSCIP-
CAMPUS-JF

Contratação de empresa especializada para
elaboração de projetos de segurança contra in-
cêndio e pânico (PSCIP), com aprovação do
Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais
(CBMMG), com vistas à obtenção do Auto de
Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) para
regularização de diversas edificações da Uni-
versidade Federal de Juiz de Fora

R$ 182.699,47

2021-
PREGAO-043-
LICENCA-
REVIT

Aquisição de licença anual para uso de software
BIM (Building Information Modelling)

R$ 191.000,00

Total em andamento: 05 R$ 6.183.747,31

CONCLUÍDAS
2021

2020-RDC-003-
ICE-2

Obras de complementação da reforma e re-
forço estrutural dos anfiteatros do Instituto de
Ciências Exatas da UFJF

R$ 2.665.392,49

2020-RDC-002-
REITORIA-
FASE-1

Obras de reforma para adequação do subsolo
do Centro de Vivência (A2) para Unidade Ad-
ministrativa / Reitoria – Fase 1, no campus
sede da UFJF

R$ 531.339,93

Total conclúıdas: 02 R$ 3.196.732,42

Total geral: 07 R$ 4.869.942,12

Fonte: Adaptado do Relatório da Proinfra - 2021.

Nesse contexto de execução de obras e projetos em um cenário at́ıpico e de incertezas
na economia, a Coordenação tem o grande desafio de gerenciar as demandas de infra-
estrutura das unidades acadêmicas/administrativas, aliado ao das empresas contratadas,
visando sempre e em primeira instância o interesse público.

Para além de suas atividades elementares, no ano de 2021 essa Coordenação se em-
penhou em organizar seus processos internos e gerir de forma mais eficiente sua equipe
de trabalho. Foram implementadas um total de 8 melhorias nas áreas de projetos, obras
e gestão, da qual destacam-se o mapeamento do processo licitatório e sua adequação ao
SEI (Sistema Eletrônico de Informações), a criação do processo de requisição de projetos
também via SEI, a elaboração do Manual de Fiscalização e a iniciativa de planejamento
estratégico interno para nortear ações futuras.
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Tabela 7.5: Mudanças planejadas e executadas em 2021

Situação Tipo Descrição

IMPLEMENTADAS
EM 2021

PROJETOS

Criação de modelos e padronização de rotinas e mapeamento
de processos no âmbito de projetos, principalmente quanto aos
pedidos de requisição e à elaboração do programa de necessidades.
Adequação dos fluxos em relação ao SEI.

Total DE MELHORIAS: 02

FISCALIZAÇÃO
Criação de modelos e padronização de rotinas e mapeamento de
processo no âmbito das fiscalizações de obras, da qual destaca-se o
Manual de Fiscalização. Adequação dos fluxos em relação ao SEI.

Total DE MELHORIAS: 06
Total DE MELHORIAS: 08

EM ESPERA
GESTÃO

Criação de modelos e padronização de rotinas e mapeamento de
processos no âmbito gerencial. Estão sendo estudadas ações como:
elaboração de novo organograma para a coordenação, implemen-
tação de planejamento estratégico e de gestão de pessoas.

TOTAL EM ESPERA: 04

Fonte: Adaptado do Relatório da Proinfra - 2021.

Para o ano de 2022, espera-se a conclusão das obras em andamento, bem como dos
processos licitatórios em curso. Espera-se ainda a efetivação do planejamento estratégico
do setor, para que a coordenação alcance seu propósito maior no âmbito da Pró-reitoria
que é garantir a qualidade e adequação das instalações da Universidade Federal de Juiz
de Fora a todos os seus usuários.

A atividade fim da Coordenação de Manutenção Civil e Reformas consiste em pla-
nejar, projetar, coordenar e fiscalizar os serviços de manutenção civil. Desta forma, o
setor é responsável pelas atividades de manutenção das instalações prediais, pertencentes
à UFJF, e toda a infraestrutura do seu entorno (vias, calçadas, jardins, redes hidráulicas
etc.), cujas principais frentes de trabalho são: Obras Civis; Pintura; Hidráulica; Serralhe-
ria; Marcenaria; Vidraçaria; Pintura Industrial e Jardinagem. Demonstram-se, na Tabela
7.6, o quantitativo de requisições recebidas e executadas em 2021.

Tabela 7.6: Quantitativo de requisições recebidas e exe-
cutadas no setor 2021

Recebidas Executadas Acumulado %
Executada

% Recebida

HIDRÁULICA 635 503 132 79% 23%
OBRAS CIVIS 330 241 89 73% 12%
PINTURA 203 75 128 37% 7%
MARCENARIA 240 327∗∗ 100 36% 9%
SERRALHERIA 245 235∗∗ 120 96% 9%
VIDRAÇARIA 88 60 28 68% 3%
PINT. INDUST. 22 17 5 77% 1%
JARDINAGEM 1030 944 86 92% 37%
TOTAL 2793 1840 688 66%

Continua na próxima página
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Tabela 7.6 – continuação da página anterior
Recebidas Executadas Acumulado %

Executada
% Recebida

∗∗referente a execução das requisições do ano de 2021 e as que acumulou do ano 2020

Fonte: Adaptado do Relatório da Proinfra - 2021.

Além disso, o setor é responsável pela gestão e fiscalização do Contrato no
¯ 53/2019,

referente a contratação de empresa especializada do ramo da construção civil, para pres-
tação, sob demanda, de serviços espećıficos de adequações de ambientes internos/externos
e pequenas reformas, com material incluso. Conforme Tabela 7.7, é posśıvel visualizar os
serviços já realizados no ano corrente e os custos envolvidos, além da relação dos serviços
que estão em andamento.

Tabela 7.7: Serviços realizados, custos envolvidos e servi-
ços em andamento em 2021

Local Descrição Valor

Serviços realizados

Galpão da Engenharia
Elétrica

Fornecimento e Instalação de Piso em Granito em
Diversas áreas no Galpão da Engenharia Elétrica -
Incluindo Elevador

R$ 1.304,98

Galpão da Engenharia
Civil

Fornecimento e Instalação de Chapa para contenção
de Águas pluviais em calha

R$ 12.007,07

Casa de Cultura
Reforma do Auditório com instalação de Piso Vińı-
lico

R$ 30.508,38

Praça Ćıvica
Complementação dos Serviços de Instalação de Deck
nas Fontes

R$ 55.062,30

Transporte
Limpeza de Terreno com remoção de entulhos e des-
carte de material em Bota-fora regular

R$ 50.225,28

TOTAL R$ 149.108,01

Serviços em processo
Local Descrição

Farmácia Universitária
Ajuste de ambientes (Sala para capela e sala de la-
vagem) além de ajuste em rampa de acesso

Immunocet ICB Ajuste de ambientes, com criação de acesso extra

Piso palco Fórum da
Cultura

Ajuste de piso do palco

Faculdade de Fisiotera-
pia

Reforma do Telhado

Faculdade de Enferma-
gem

Ajuste de laboratório

Convênios Adequação de ambiente

Reitoria - Prof. Michelle Ajustes na sala

Recuperação do telhado
danificado no Arquivo
Histórico

Reparo dos danos no telhado

Continua na próxima página
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Tabela 7.7 – continuação da página anterior
Local Descrição Valor

João XXIII
Diversos ajustes em 3 ambientes (Merenda, enferma-
gem e anfiteatro)

Fonte: Adaptado do Relatório da Proinfra - 2021.

A Coordenação de Manutenção Elétrica, Eletrônica e Equipamentos tem por ativida-
des planejar, projetar, coordenar e fiscalizar os serviços de manutenção elétrica, eletrônica
e equipamentos. Atende a três frentes de trabalho por meio de requisições serviços internos,
via sistema SIGA (Sistema Integrado de Gestão Acadêmica), a saber: 1) elétrica, 2) ele-
trônica e 3) equipamentos e refrigeração. Abrange a coordenação das equipes responsáveis
pela manutenção preventiva e corretiva de: sistemas elétricos de alta e baixa-tensão, equi-
pamentos eletrônicos e eletroeletrônicos, sistemas e aparelhos de ar condicionado, freezers,
geladeiras e demais equipamentos destinados às atividades laboratoriais da instituição.

Além disso, é responsável pela gestão dos contratos de manutenção de elevadores e
ainda abrange a gerência do Almoxarifado da Proinfra que tem como atividade principal,
o controle e distribuição de materiais necessários para a toda manutenção estrutural do
campus e demais unidades da UFJF.

Na Tabela 7.8 podem ser verificados os quantitativos de requisições recebidas, execu-
tadas e acumuladas.

Tabela 7.8: Quantitativos de requisições recebidas, exe-
cutadas e acumuladas em 2021

Recebidas Executadas Acumulado %
Executada

% Recebida

Equipamentos 188 139 49 74% 25%
Refrigeração 166 99 67 60% 22%
Elétrica 412 367 45 89% 54%
TOTAL 766 605 161 79%
∗∗referente a execução das requisições do ano de 2021 e as que acumulou do ano 2020

Fonte: Adaptado do Relatório da Proinfra - 2021.

A UFJF conta, ainda, com a Coordenação de Sustentabilidade, um dos setores que
compõem a Proinfra, responsável por desenvolver ações com vistas a atender priorita-
riamente a Lei no

¯ 12.305/2010 – Poĺıtica Nacional de Reśıduos Sólidos e o Decreto no
¯

5.940/2006. Com relação ao atendimento ao decreto, desde abril de 2017, são realiza-
dos editais de chamamento público visando habilitar associações a receberem o material
reciclável gerado pela UFJF.

Institúıdo pela Resolução Consu no
¯ 39/2019, de 4 de setembro de 2019, o Fórum

de Sustentabilidade da UFJF teve suas ações iniciadas no dia 27 de novembro de 2020,
com uma reunião virtual para apresentação dos membros. Uma instância permanente da
comunidade universitária da UFJF, de caráter representativo, com funções consultivas
e de assessoramento ao Consu e à Administração Superior na área de sustentabilidade
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institucional. O Fórum pretende orientar todas as propostas relativas à sustentabilidade
institucional baseando-se nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da
Organização das Nações Unidas (ONU).

As ações realizadas pela Coordenação de Sustentabilidade são embasadas no Plano de
Loǵıstica Sustentável atualizado no final do ano de 2020, aprovado pela Resolução Consu
no
¯70/2020, e em vigência durante o ano de 2021. Documento regulamentado pelo Decreto

no
¯ 7.746 de 2012 e pela Instrução Normativa SLTI/MP no

¯ 10 de 2012 é uma ferramenta
de planejamento, com objetivos e responsabilidades definidas, bem como ações, metas,
prazos de execução e mecanismos de monitoramento e avaliação, cujo objetivo é permitir
o estabelecimento de práticas de sustentabilidade e racionalização dos gastos.

Dentre as ações, o recolhimento de materiais recicláveis pela coordenação de sustenta-
bilidade e encaminhados para associação são: papel, papelão, plástico e sucatas metálicas.
Demais materiais, tais como pilhas, baterias, isopor e cartuchos para impressoras são
encaminhados para empresas especializadas na reciclagem desse tipo de material e que
emitem certificado de destinação ambientalmente correta. Quanto ao destino de reśıduos
da UFJF, diversas atividades de ensino, pesquisa e extensão realizadas nas unidades, den-
tro do campus sede e em demais espaços da Instituição são responsáveis pela geração de
reśıduos de diversos tipos: qúımicos, de saúde, lixo comum e materiais recicláveis. No caso
dos reśıduos qúımicos, a Coordenação faz a classificação, rotulação, recolhimento e envio
para incineração semestralmente. Lâmpadas fluorescentes em razão do mercúrio também
são incineradas.

Desde 2017 a UFJF, a Coordenação iniciou a destinação ambientalmente adequada
dos reśıduos de saúde. No caso do reśıduo urbano, lixo comum, é acompanhada anualmente
a medição do volume gerado, no campus de Juiz de Fora, para elaboração do contrato de
serviço.

Nas Tabelas 7.9, 7.10 e 7.11, podem ser verificados dados acerca do trabalho realizado
especificamente para a área de sustentabilidade, com foco no gerenciamento de reśıduos
sólidos (lixo comum, qúımico, saúde e materiais recicláveis).

Tabela 7.9: Quantitativo Materiais Recicláveis (Kg)

2019 2020 2021
Papel 42.651,00 250,36 176,30
Papelão 33.858,00 12.546,46 0,00
Plástico 2.885,00 740,00 930,00
Metal 6.610,00 1.548,00 1.000,00
Isopor 0,00 20,00 0,00
Bateria 0,00 217,60 0,00
Pilhas 172,00 208,00 394,40
Vidros 0,00 2.692,90 588,00
Lixo comum 0,00 2.874,00 2.280,00
Toner 1.970,00 1.360,00 0,00
Total de descarte
no peŕıodo

88.146,00 9.910,86 4.974,30

Fonte: Adaptado do Relatório da Proinfra - 2021.
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Tabela 7.10: Quantitativo Reśıduos Qúımicos (Kg)

2019 2020 2021
ICE - Instituto de Ciências Exatas 1.012,80 162,60 303,600
ICB - Instituto de Ciências Biológica 4.683,00 862,40 262,15
CBR – Centro de Biologia da Reprodução 109,40 30,10 25,70
Faculdade de Medicina Veterinária 343,50 27,50 -
Cĺınica Veterinária 78,00 22,80 41,70
Faculdade de Farmácia 333,00 - 50,90
Farmácia Universitária 48,00 36,60 63,60
Faculdade de Odontologia 150,20 - -
Faculdade de Engenharia 213,90 - -
GV – Governador Valadares 612,90 - -
Faculdade de Medicina 20,50 - -
Colégio de Aplicação João XXIII - 0,90 -
PROINFRA 1.486,10 872,66 1.731,10
Álcool em gel vencido 1.285,00 - -

Total de descarte no peŕıodo 10.376,30 2.015,56 2.478,75

Fonte: Adaptado do Relatório da Proinfra - 2021.

Tabela 7.11: Quantitativo de reśıduos biológicos (Kg)

2019 2020 2021
CBR - Centro da Biologia Reprodução 11.898,00 8.731,80 6.185,50
ICB - Instituto de Ciências Biológica 3.323,96 1.260,30 1.268,70
ICE - Instituto de Ciências Exatas - - 22,70
Faculdade de Farmácia 150,90 734,90 577,90
Fac. de Odontologia e Farmácia 6.253,55 - -
Faculdade de Veterinária 2.389,20 216,10 155,30
Faculdade de Odontologia - 153,60 2.041,60
Cĺınica Veterinária 322,29 308,81 126,60
Faculdade de Enfermagem - 88,50 215,20
Farmácia Universitária 8,10 36,81 31,90
Fac. Educação - Vacinação - 99,30 1,80
Colégio de Aplicação João XXXIII 6,22 2,10 -
Total de descarte no peŕıodo 24.352,82 11.632,22 10.627,20

Fonte: Adaptado do Relatório da Proinfra - 2021.

Outro trabalho realizado pela Coordenação de Sustentabilidade é a manutenção das
cadeiras de escritório e carteiras das unidades acadêmicas e administrativas do campus
sede. É realizada tanto a troca de peças e da parte mecânica de funcionamento das cadeiras
de escritório como também a recuperação dos estofamentos desses mobiliários. Como
resultado, cerca de 1000 carteiras e/ou cadeiras e cerca de 30 persianas.
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O gerenciamento das mudanças entre unidades e recolhimento de materiais recicláveis
gerou cerca de 200 requisições no Siga, sem contar o recolhimento que é feito sistematica-
mente duas vezes por semana em pontos definidos. Além disso, no peŕıodo de transição da
empresa de manutenção foi realizada a transferência de todo material patrimonial em de-
suso do galpão do HU para o armazém da antiga Companhia Nacional de Abastecimento
(Conab).

A equipe da Coordenação de Sustentabilidade e Patrimônio tem trabalhado para
realizar a reestruturação f́ısica do galpão do Almoxarifado Central, considerando as mu-
danças de todas as estantes de materiais de consumo e a organização das mesmas de forma
a setorizar os materiais. O objetivo maior da reestruturação e reorganização é criar as me-
lhores condições para iniciarmos a implantação de dados no Siadis (Sistema Integrado de
Gestão Patrimonial), além de rever os fluxos dos processos vigentes com a perspectiva de
alterações para otimização deles.

Ressaltamos que as restrições impostas pela pandemia em termos de revezamento
no trabalho presencial e os setores acadêmicos e administrativos em trabalho majoritaria-
mente remoto prejudicaram ações necessárias para implementação de novos processos para
desfazimento/baixa de itens patrimoniais, além do ińıcio do processo de atualização do
inventário, ações essas que exigem o trabalho presencial de uma quantidade considerável
de servidores.

A Coordenação de Sustentabilidade também assumiu a Gerência de Pós-Compras e
se encontra em fase de diagnóstico das pendências relacionadas às compras de 2020/2021.
Por fim, destacamos como principais desafios e planejamento do setor para o próximo ano:
otimizar as compras referentes ao estoque de materiais de consumo e os fluxos e procedi-
mentos de recebimento, controle e entrega de materiais de consumo e bens permanentes;
agilizar dos processos de baixa e desfazimento dos itens em desuso, das unidades acadê-
micas e administrativas dos campi de Juiz de Fora e Governador Valadares; atualizar o
inventário patrimonial em todas as unidades acadêmicas e administrativas nos campi; e
realizar a implantação do Sistema Integrado de Gestão Patrimonial (Siads)1 para infor-
matização e operacionalização do gerenciamento e controle dos estoques de bens móveis,
permanentes e de consumo, de bens intanǵıveis e frota de véıculos.

É importante esclarecer que todas as ações e quantitativos apresentados pela Coor-
denação de Sustentabilidade não esclarecem sobre a parcela referente ao campus sede ou
ao campus GV; é essencial pensar no impacto ambiental em ambos os campi, é de conhe-
cimento que há atuação do projeto denominado “Ambiente-se”, surgido da necessidade de
reunir várias iniciativas de extensão, pesquisa e ensino relacionadas à temática da Econo-
mia Solidária, Geração de Renda e Meio Ambiente. No entanto, não é esclarecido se esse
programa visa o atendimento à própria Instituição no que tange às temáticas abordadas.

Quanto à preservação do patrimônio, a Universidade conta com o setor de Coordena-
ção de Segurança da UFJF, que atua de modo preventivo executando suas atividades com
servidores do quadro permanente e com trabalhadores terceirizados (vigilantes armados),
nas instalações do campus e em suas dependências, tanto em Juiz de Fora quanto em
Governador Valadares. A atividade de vigilância é executada em turnos ininterruptos por
empresa terceirizada, contando com servidores da instituição para a gestão e controle. No
decorrer do ano de 2021 foram registradas 766 ocorrências de segurança, que podem ser

1https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/siads-1
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verificadas de acordo com o tipo na Tabela 7.12.

Tabela 7.12: Quantidade de ocorrências por tipo

Tipo de ocorrência Quantidade

Furto 10

Prinćıpio de incêndio 14

Elétrica 9

Hidráulica 12

Colisão 30

Materiais em geral 7

Reparos 27

Outros 657

Fonte: Adaptado do Relatório da Proinfra - 2021.

É importante ressaltar que foram celebrados os contratos para serviço de vigilância
armada:

• Contrato no
¯ 37/2021 - Contratação da empresa Master Vigilância Especializada

LTDA para prestação de serviços continuados de vigilância armada, sob o regime de
dedicação exclusiva de mão de obra especializada, para atendimento das demandas
da Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF, na cidade de Juiz de Fora e
Ewbanck da Câmara, por um peŕıodo de 12 meses e conforme condições, quantidades
e exigências estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

• Contrato no
¯ 38/2021 - Contratação da empresa Master Vigilância Especializada

LTDA para prestação de serviços continuados de vigilância armada, sob o regime de
dedicação exclusiva de mão de obra especializada, para atendimento das demandas
da Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF, na cidade Governador Valada-
res, por um peŕıodo de 12 meses e conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

Para dar apoio operacional aos profissionais de segurança, encontra-se em funciona-
mento um sistema de videomonitoramento, equipado com mais de 600 câmeras espalhadas
pelo campus sede, sendo garantida a privacidade dos usuários. O sistema de videomonito-
ramento no campus sede é executado pela empresa Adcon Administração e Conservação
Eireli por meio do contrato no

¯ 59/2019, que no ano de 2021 teve realizado dois termos
aditivos sendo: o segundo termo aditivo abordando a retificação de cláusula do 1o¯ termo
aditivo, a repactuação do contrato e a revisão contratual; e o terceiro termo aditivo abor-
dando a prorrogação do prazo de vigência do contrato e a revisão contratual.

A Coordenação de Informática, Infocentro e Telefonia destina-se a desenvolver ati-
vidades relacionadas à Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) dando suporte e
manutenção nos equipamentos e softwares desta área incluindo a rede f́ısica de dados e
de telefonia da UFJF. Atua também auxiliando na elaboração e dimensionamento das
especificações de equipamentos e soluções de TIC na UFJF e na poĺıtica de TIC adotadas
na instituição através da sua participação no Comitê Governança Digital como represen-
tante da Proinfra. Atua também na confecção de laudos de desfazimento em relação a
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baixa no patrimônio dos equipamentos de TIC da instituição. Atualmente é responsá-
vel pela elaboração, dimensionamento, fiscalização e gestão dos contratos de serviços de
telecomunicações da UFJF.

Por fim, o setor, ainda, é responsável pela gestão e manutenção dos Infocentros, que
são laboratórios de computação destinados a livre utilização dos discentes, assim como dos
docentes e TAEs (Técnicos Administrativos em Educação) da instituição. Contabiliza-
se um total de 16 Infocentros no campus sede da Instituição totalizando cerca de 260
computadores dispońıveis para uso. Desse total, 15 infocentros estão locados em unidades
acadêmicas - o décimo sexto fica localizado na Biblioteca Central, que faz parte do Projeto
de Pesquisa Conecta, funcionando como um telecentro comunitário, que além de atender
à comunidade acadêmica também é aberto à comunidade externa.

Os infocentros são estruturas destinada a permitir acesso a conhecimentos e informa-
ções, disponibilizando recursos tecnológicos com rede de dados para atender, principal-
mente, às necessidades acadêmicas. São salas compostas por mesas e cadeiras equipadas
com computadores que possuem software gratuito e com acesso à internet banda larga.
O Projeto “INFOCentro”, gerido pela Coordenação, seleciona bolsistas para acompanha-
mento dos ambientes e comunicação direta com a coordenação especializada. Ressalta-se
que esses ambientes estão fechados desde o ińıcio da pandemia e ainda sem previsão de
retorno.

Para facilitar a mobilidade de pessoas e de materiais, a UFJF possui uma frota
composta por véıculos leves, caminhões, utilitários, ônibus (de viagem e urbanos), micro-
ônibus, vans, pick-ups, furgões e kombis, destinados a atender aos serviços de viagens da
comunidade acadêmica, vigilância, manutenção e movimentação de materiais em geral,
no âmbito das atividades institucionais.

No campus sede circulam ônibus institucionais, adaptados, equipados com letreiro
indicativo. Esses ônibus têm seus itinerários e horários estruturados de forma a aten-
der servidores e estudantes, começando a circular às 06h30mim e encerrando as viagens
às 21h30min - são gratuitos e funcionam de segunda a sexta-feira (exceto nos feriados
e recessos). No domı́nio https://www2.ufjf.br/proinfra/a-proinfra/transporte/horario-de-
onibus/ podem ser consultados horários e locais de embarque e desembarque.

Já no campus avançado de GV, o transporte institucional, também gratuito, atende
apenas os estudantes, para permitir-lhes o deslocamento “entre aulas”, considerando que
essas acontecem em mais de uma de suas unidades. Os itinerários e horários, a exem-
plo do que ocorre no campus sede, são estruturados para atender às demandas de seus
usuários e funcionam de segunda a sexta-feira (exceto nos feriados e recessos). No domı́-
nio https://www2.ufjf.br/transportegv/horarios-onibus-ufjfgv/ podem ser con-
sultados horários e locais de embarque e desembarque.

É válido pontuar que no ano de 2021 foi realizado quinto termo aditivo ao Contrato
no
¯ 63/2018 celebrado com a empresa Adcon Administração e Conservação Eireli para

contratação de motoristas para o campus sede, com objetivo de ampliação da vigência
e alterações no quantitativo de postos e suspensão parcial dos serviços em razão da ne-
cessidade de se manter postos vagos, motivada pela remodelagem do funcionamento do
contrato no sentido de enfrentar as restrições impostas pelas consequências da Pandemia
do v́ırus SARS-Covid-19.

O Contrato no
¯ 58/2021 prevê a contratação de serviços continuados de gerenciamento
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de frota, com agenciamento de combust́ıveis e manutenção preventiva e corretiva dos véı-
culos oficiais pertencentes à frota com carga na Gerência de Transportes da Universidade
Federal de Juiz de Fora, é previsto que o atendimento deve ser realizado em Juiz de Fora
e em Governador Valadares.

Além disso, ainda em 2021 foi realizado o Contrato no
¯ 59/2021 celebrado com a

empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA com objetivo de contratação
de serviços de gerenciamento e administração de despesas de manutenção automotiva e
equipamentos em geral (preventiva, corretiva e preditiva) para o campus GV.

O serviço de Protocolo faz parte da Gerência Administrativa e Financeira, no campus
sede, é responsável pelas atividades diárias de recebimento, triagem, protocolo e entrega
aos respectivos destinatários, de todas as correspondências que chegam à Universidade,
seja pelos correios, por transportadoras ou por mensageiros. Realiza ainda o processo de
triagem e entrega das correspondências encaminhadas internamente pelas diversas unida-
des acadêmicas e administrativas, incluindo aquelas recebidas pelo serviço de malote do
campus de Governador Valadares via correios. Efetua a expedição de correspondências de
todos os setores da Universidade, incluindo o serviço de malote com destino ao campus
de GV. O setor também é responsável por protocolar e encaminhar processos acadêmi-
cos externos, realizando os trâmites necessários por meio do Siga. Na UFJF-GV, o setor
de protocolo, subordinado à Gerência Administrativa e Financeira, atua nos serviços de
despacho e recepção de correspondência, tanto interna quanto externa.

Quanto à conservação e limpeza, as condições gerais são satisfatórias, havendo ques-
tões pontuais a resolver. A Instituição terceiriza esses serviços por meio de contratação
de empresa especializada via processo licitatório. Em 2021 manteve-se vigente o Contrato
no
¯23/2020 com a empresa Planejar Terceirização e Serviços Eireli, tendo sido firmado o 1o¯

Termo aditivo devido ao seguintes motivos: a alteração da razão social da empresa con-
tratada; a repactuação do contrato; a prorrogação do prazo de vigência contratual por 12
(doze) meses; a revisão contratual em função da redução de custos fixos ou variáveis não
renováveis já amortizados/pagos; a revisão contratual em função da revisão das aĺıquotas
de PIS e Cofins.

No campus de Governador Valadares, nos espaços compartilhados, constam em cláu-
sulas contratuais as taxas proporcionais para a limpeza dos ambientes - contratos de
locação de uso compartilhado com facilities.

Além disso, é importante citar a contratação de serviços de desratização, descupini-
zação e desinsetização nas dependências da Farmácia Universitária/UFJF-campus sede a
ser prestada pela empresa Confiança Prestação de Serviços conforme consta em contrato
firmado no

¯55/2021.

A UFJF busca desenvolver a acessibilidade plena, com especial atenção à inclusão de
Pessoas com Deficiência (PcD), atendendo às legislações e normas vigentes. Além disso,
promove intervenções para soluções f́ısicas que possibilitem acesso às construções e li-
vre circulação em todo o campus, e desenvolve, por meio de seus setores especializados,
atividades, programas e demais ações de suporte para a inclusão de todos os PcD.

No caso das edificações mais antigas que compõem o espaço f́ısico da Instituição, fo-
ram realizadas intervenções pontuais no decorrer dos anos com a implantação de rampas,
elevadores e/ou plataformas de acessibilidade. As instalações sanitárias também foram
alvo de tais intervenções, adequando esses espaços à acessibilidade mı́nima. Nos casos das
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edificações mais recentes, todos os projetos já foram desenvolvidos considerando tais ne-
cessidades. Os estacionamentos e as duas unidades do Restaurante Universitário possuem
espaço reservado, além de a frota de ônibus institucional ser adaptada com plataformas.

No ano de 2021, podem ser citados, como exemplos de obras de infraestrutura para
acessibilidade f́ısica, a contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos
elevadores e plataformas elevatórias, tendo sido celebrado três contratos para abranger
todas as necessidades.

O Contrato no
¯ 34.2021 tem por especificidade a contratação da empresa Elevadores

Atlas Schindler Ltda para manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças
para elevadores e/ou plataformas para transporte de passageiros e eventuais cargas, ins-
talados nos espaços da Universidade Federal de Juiz de Fora no Estado de Minas Gerais.
O Contrato no

¯ 35.2021, firmado com a empresa Mantiqueira Elevadores Ltda tem por
objeto serviço de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e mão de
obra sem dedicação exclusiva, usando ferramentas, equipamentos, materiais de consumo,
materiais de reposição imediata e quaisquer outros necessários à execução dos serviços,
nos elevadores e/ou plataformas para transporte de passageiros e eventuais cargas, ins-
talados nos espaços da Universidade Federal de Juiz de Fora. E o Contrato no

¯ 36.2021,
celebrado com a empresa Elevadores Villarta Ltda, da mesma forma, tem por objetivo
a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de pe-
ças, e mão de obra sem dedicação exclusiva, usando ferramentas, equipamentos, materiais
de consumo, materiais de reposição imediata e quaisquer outros necessários à execução
dos serviços, nos elevadores e/ou plataformas para transporte de passageiros e eventuais
cargas, instalados nos espaços da Universidade Federal de Juiz de Fora.

Na UFJF-GV existe uma comissão permanente de acessibilidade, denominada Grupo
de Trabalho sobre Acessibilidade (GTA) do Campus de Governador Valadares, que se atém
às questões relacionadas à acessibilidade f́ısica, educacional e informacional nas ações inte-
gradas da Universidade, visando à proposição de ações que promovam condições acesśıveis
para garantir o ingresso e permanência de todos os estudantes. Esse grupo buscando al-
ternativas posśıveis para atender as necessidades das pessoas com deficiências, atuou na
aquisição de dois equipamentos (“carros escaladores”) para as pessoas com cadeiras de
rodas subirem o segundo pavimento da sede administrativa, tentando assim solucionar a
questão de acesso pleno aos pavimentos da edificação.

A página institucional da UFJF, seguindo as diretrizes do Modelo de Acessibilidade
em Governo Eletrônico (e-MAG) conforme as normas do Governo Federal, possui atalhos
padronizados na barra superior, nos quais são disponibilizadas diversas ferramentas de
acessibilidade, entre elas a Ĺıngua Brasileira de Sinais.

Embora as poĺıticas de inclusão na UFJF estejam direcionadas para a promoção
da acessibilidade, percebe-se que, no que se refere ao uso dos laboratórios, garantir a
permanência dos PcD configura um grande desafio, considerando a necessidade de aper-
feiçoamento do acesso a esses ambientes pedagógicos tanto no aspecto f́ısico quanto no
didático. Responsável pela gestão das áreas de materiais, patrimônio, financeira e informa-
ções/dados institucionais, a Pró-reitoria de Planejamento Orçamento e Finanças (Proplan)
oferece o assessoramento necessário e busca realizar estudos de racionalização e melho-
ria de desempenho organizacional, mediante a prestação de consultorias administrativas,
elaborando e implementando projetos nessas áreas.

Dentre suas ações, a Proplan, orientada para a implementação de boas práticas ad-

116 de 134



7.1 - Instalações f́ısicas e estrutura tecnológica 117 de 134

ministrativas e em atendimento aos incisos I e II, art. 15, da Lei 8.666/1993, implantou e
mantém a realização anual de pregões do tipo Sistema de Registro de Preços (SRP) para
compras de determinados materiais - mobiliário (armários, mesas, cadeiras, estantes de
biblioteca, quadros para sala de aula, dentre outros) e equipamentos diversos (computa-
dores, monitores, impressoras, projetores multimı́dia, no-breaks, telas de projeção, linha
branca, persianas, dentre outros) - para os quais são recomendadas padronização para
toda a Instituição atendendo às demandas de maneira otimizada.

A estrutura f́ısica de rede de dados da UFJF, recentemente atualizada, dispõe do
sistema UFJF-WIFI, que tem sido ampliado gradativamente. Além disso, a Instituição
mantém convênio com a Eduroam, rede de serviço internacional de roaming para os usuá-
rios em pesquisa no ensino superior.

A Instituição tem trabalhado, por meio do seu setor de tecnologia, na busca pela
aproximação digital, empenhando-se na atualização de modelos de conectividade e de so-
lução digital. O Centro de Gestão do Conhecimento Organizacional (CGCO), subordinado
à Proplan, é o setor da UFJF responsável por traçar estratégias e mobilizar recursos de
Tecnologia da Informação (TI) em prol da racionalização e da agilização dos processos
organizacionais e se estrutura da seguinte forma:

• Coordenação de Sistemas - desenvolve sistemas de apoio ao funcionamento da Uni-
versidade. Além disso, trabalha em conjunto com o Escritório de Processos (EP),
automatizando os processos mapeados e sugerindo soluções que tornem o trabalho
mais eficiente e produtivo. Conta atualmente com uma equipe de 22 servidores,
sendo eles 19 analistas de sistemas, 2 técnicos em informática e 1 assistente de TI;

• Coordenação de Suporte - gerencia a equipe de suporte e supervisiona o atendimento
dos chamados que chegam por meio da Central de Serviços de TI;

• Coordenação de Infraestrutura de TI - atuando juntamente com a Coordenação de
Sistemas, é responsável pelo gerenciamento lógico do backbone da rede de dados da
UFJF, pelos serviços de Internet e pela segurança da informação;

• Coordenação de Governança de TI - responsável pelas ações nos processos de ade-
quação da Instituição às práticas de Governança de TI.

Institúıdo em 2015 por meio da Resolução Consu no
¯ 22/2015, como Comitê Gestor

de Tecnologia da Informação (CGTI), o comitê sofreu algumas alterações em 2017, por
meio da Resolução Consu no

¯ 68/2017, sendo agora denominado Comitê de Governança
Digital (CGD), que tem, dentre outras atribuições, a proposição do Plano de Tecnologia
da Informação (PDTI) da UFJF.

Em atendimento aos dispositivos legais - Portaria no
¯ 19 MP/STI, de 29 de maio de

2017; Instrução Normativa MP/STI no
¯ 04/2014, de 12 de setembro de 2014; e Instrução

Normativa ME no
¯ 01/2019, de 4 de abril de 2019, o CGD da UFJF desenvolveu e aprovou o

Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) no ano de 2017, com vigência até 28 de
fevereiro de 2020. Outra importante ação da Instituição é dedicar-se à adoção de práticas
sugeridas pelo Guia de Governança de TI do Sistema de Administração dos Recursos de
Tecnologia da Informação (Sisp).

O Comitê de Governança Digital (CGD), tem como suas principais atribuições:
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• Promover o alinhamento da Tecnologia da Informação com a estratégia institucional;

• Propor o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI);

• Coordenar a utilização de serviços de Tecnologia da Informação, oferecendo suporte
às necessidades operacionais da UFJF;

• Sugerir priorização para os projetos e ações de TI;

• Propor e aprovar o plano de capacitação de pessoal da carreira de TI;

• Constituir grupos de trabalhos e comissões para tratar de temas e propor soluções
acerca da Tecnologia da Informação;

• Assessorar as decisões em relação aos recursos orçamentários para a viabilização da
implementação dos planos de TI para toda a organização;

• Recomendar medidas e normas, visando o aperfeiçoamento dos padrões técnicos e
operacionais relacionados à TI na instituição;

• Realizar o monitoramento e a avaliação da gestão de TI, observando o desempenho
das operações de TI e da implementação das estratégias e planos e o cumprimento
das poĺıticas de TI.

No campus avançado de Governador Valadares, o Núcleo de Tecnologia da Informação
(NTI) é o setor responsável por realizar ou intermediar as ações relacionadas à área de
tecnologia da informação, com a missão de desenvolver e manter soluções tecnológicas,
com a finalidade de facilitar o acesso e o uso das informações institucionais fornecendo
ambiente seguro, confiável e produtivo para a comunidade acadêmica. O NTI organiza-se
conforme disposto na figura 7.4.
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Figura 7.4: Organização do NTI

Fonte: Adaptado do Portal daUFJF-GV (dispońıvel em:
https://www2.ufjf.br/nti/apresentacao/quem-somos/. Acessado em março/2021).

O NTI disponibiliza uma Central de Serviços on-line para proporcionar à comunidade
atendimento ágil e eficiente; as solicitações podem ser feitas e acompanhadas por meio do
link: http://www.gv.ufjf.br/atendimento/.

É de suma importância ressaltar que em vista do reduzido quadro de servidores
especializados no campus GV e a disponibilidade de terceirizados muito reduzida frente a
necessidade, adicionando-se a isso o fato de os espaços acadêmicos serem locados e muitas
vezes funcionarem em conjunto com atividades do locatário, a atuação de qualidade no
âmbito da infraestrutura tecnológica e de execução e suporte, assim como de recursos de
tecnologia da informação e comunicação ficam restritos aos limitadores citados. Ainda
sim, sem previsão de expansão f́ısica ou de recursos humanos, a Instituição se mantém
atendendo de forma satisfatória as demandas do campus GV.

A Instituição conta com o Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (Siga), que tem
funcionamento digital por meio de plataforma on-line, com a função de apoiar as áreas
acadêmica e administrativa da UFJF, além de funcionar como um importante instrumento
de comunicação entre a Universidade e a comunidade acadêmica. O sistema é acesśıvel
pelo link:http://siga.ufjf.br. - o acesso é individual, mediante a utilização de login e
senha. A equipe do CGCO mantém essa ferramenta atualizada conforme as necessidades
institucionais.

O CGCO desenvolveu, em parceria com a Diretoria de Imagem Institucional (DII),
um aplicativo móvel - o UFJF App. O aplicativo, em funcionamento desde abril de 2018,
é integrado com a base de dados oficial da instituição - o Siga - e segue os padrões estabe-
lecidos no Guia de Identidade Visual da UFJF. O aplicativo está dispońıvel na plataforma
Android e na iOS, e as informações sobre suas funcionalidades podem ser acessadas no
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link: http://www.ufjf.br/npdt/projetos/aplicativo-movel-ufjf-app/.

Há alguns anos o CGCO já disponibiliza à comunidade acadêmica, mediante agen-
damento, uma sala f́ısica com infraestrutura tecnológica adequada para webconferência,
destinada a ser utilizada para defesas de trabalhos de graduação e pós-graduação, reuniões
com membros remotos e aulas eventuais. Com a suspensão das atividades presenciais e o
advento do ERE, no ano de 2020, foram disponibilizadas salas virtuais, para cada unidade
ou setor da UFJF, através da plataforma BigBlueButton - sistema de webconferência de
software livre para servidores Linux projetado para aprendizagem online - vinculada ao
Siga. Tida como oficial, essas salas virtuais são indicadas para uso em reuniões oficiais e
apresentação de trabalhos, mediante atendimento às regras dispostas na Instituição.

A Instituição conta ainda com o Escritório de Processos (EP) que é um agente trans-
feridor de conhecimento e de tecnologia de gestão que atua na transparência, eficiência,
integração e racionalidade dos processos. Como staff da Administração Superior da UFJF,
desenvolve programas e projetos de impacto sistêmico para o setor público, orientando
sua atuação a resultados e buscando o estado da arte da gestão, através das melhores
práticas da Business Process Management (BPM).

O perfil de atuação do EP ao longo dos últimos anos tem se modificado substancial-
mente, o que denota um crescimento na maturidade da Gestão por Processos na instituição
e em 2021 não foi diferente. O número de projetos de mapeamento abertos tem se redu-
zido; por outro lado, a atuação estratégica da área de processos vem ganhando destaque.
Assim como aconteceu no ano de 2020, o EP aprofundou suas ações no campo de análi-
ses para desburocratização de processos, consultorias internas para melhoria e otimização
da gestão, reestruturações internas dos setores, otimização e racionalização de processos,
análises de riscos em processos, automação (via SEI/UFJF) de praticamente 100% dos
processos mapeados e desenvolvimento de estudos para o mapeamento de dados em pro-
cessos (LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados). A seguir, são apresentadas as ações e
projetos realizados pelo EP ao longo de 2021:

• Mapeamento e modelagem de processos organizacionais:

– Projetos em andamento:

∗ MOP/Prograd (Mapeamento e Otimização dos Processos da Prograd/UFJF;

∗ MOP/Progepe (Mapeamento e Otimização dos Processos da Progepe/UFJF);

∗ MOP/Proplan (Mapeamento e Otimização dos Processos da Proplan/UFJF);

∗ Proinfra (mapeamento de processos da Coord. de Projetos e Obras); Facul-
dade de Psicologia (mapeamento de processo da Secretaria da Unidade);
Faculdade de Administração do Campus Avançado de GV (mapeamento
de processos da Secretaria da Unidade); PPG

∗ Qúımica (mapeamento de processo de registro de coorientação); Gerên-
cia de Patrimônio (processos de desfazimento de bens patrimoniais); DRI
(mapeamento/refinamento de processos internos da Diretoria).

– Processos mapeados pelo Escritório de Processos:

∗ Cdara (Gerência Administrativa de Matŕıcula e Controle Acadêmico da
Pós-graduação Lato Sensu): 06 processos mapeados (AS IS) já homologa-
dos em fase de análise e proposição de melhorias;
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∗ Cdara (Gerência Administrativa de Matŕıcula e Controle Acadêmico da
Pós-graduação Stricto Sensu): 10 processos mapeados (AS IS) já homolo-
gados em fase de análise e proposição de melhorias;

∗ Prograd (Coordenação de Poĺıticas de Ensino e Curŕıculo da Graduação):
08 processos mapeados e homologados, sendo 06 processos inseridos no SEI
e 02 aguardando tratativas com o CGCO para automação via SIGA;

∗ Congrad (Secretaria do Conselho de Graduação): 01 processo mapeado e
homologado já inserido no SEI/UFJF;

∗ Progepe: 22 processos mapeados, sendo: (Gabinete) 02 processos homo-
logados e inseridos no SEI; (CAMP/GRST): 02 processos homologados e
inseridos no SEI;

∗ (Camp/GRSE): 04 processos homologados em fase de inserção no SEI;

∗ (Cossbe/Ger.Saúde): 11 processos mapeados, sendo 06 homologados e in-
seridos no SEI e 05 em fase de inserção no SEI; (Nudep): 03 processos
homologados e inseridos no SEI.

∗ Proplan: 05 processos mapeados, sendo: (Coesf): 04 processos homologa-
dos e inseridos no SEI; (Grupo Estratégico de trabalho – atualização do
processo de validação da estrutura organizacional – subgrupo Proplan): 01
processo mapeado e homologado (Fluxo TO BE).

∗ ICH (Fac. de Psicologia): 01 processo homologado e inserido no SEI.

∗ Proinfra (Coord. de Projetos e Obras): 02 processos homologados e inseri-
dos no SEI.

∗ PPG Qúımica: 01 Processo homologado e inserido no SEI. o Fac. Admi-
nistração GV (Secretaria da Unidade): 02 processos mapeados e com dia-
gramas homologados (aguardando retorno do requisitante para automação
do projeto via SEI).

∗ Gerência de Patrimônio: 01 processo mapeado e homologado e liberado
para ser inserido no SEI.

∗ DRI (Diretoria de Relações Internacionais): 06 processos mapeados e ho-
mologados.

∗ Comissão de Assessoramento da Implantação e Acompanhamento da Fle-
xibilização da Jornada TAE: 01 processo mapeado e inserido no SEI.

• Participação no Grupo de Trabalho de atualização e validação da Estrutura Orga-
nizacional da UFJF (Portaria/SEI no

¯ 304, de 10 de março de 2021):

– Colaboração do EP junto ao subgrupo 01 (Proplan) com os seguintes propósi-
tos:

– Mapear e modelar o fluxo do processo;

– Propor alterações/otimizações sobre o fluxo apresentado e sobre proposta de
minuta de resolução.

• Participação no Grupo Estratégico para implantação da Gestão por Competência

– Dimensionamento da Força de Trabalho (DFT) da Progepe:
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– Colaboração no estudo e apresentação de projetos de cunho quantitativo/qualitativo,
a partir de benchmarking em publicações da UnB para o Ministério do Plane-
jamento;

– Assessoria e orientação à Progepe em questões relacionadas à Gestão por Pro-
cessos;

– Apresentação de proposta integrada de Gestão por Competências a partir da
Gestão por Processos.

• Atualização do Portfólio de processos da UFJF:

– Revisão e atualização de todos os processos já mapeados pelo EP;

– Atividade constante que visa à publicação de todos os processos já mapeados
na UFJF pelo Escritório de Processos.

– Inserção dos diagramas dos novos processos no portfólio.

• Atualização da Portaria de atribuições de competências do EP:

– Em atendimento à Portaria/SEI no
¯ 266, de 3 de março de 2021 e Of́ıcio/SEI

no
¯ 33/2021/Auditoria:

– Incluiu estudos, conceituação e desenvolvimento de novas iniciativas do Es-
critório de Processos nas áreas de mapeamento de dados pessoais (LGPD) e
mapeamento de riscos em processos.

• Grupo de Trabalho do Acórdão 484/2021-TCU-Plenário:

– Comissão institúıda pela Portaria UFJF no
¯ 957 de 13 de agosto de 2021, com

a finalidade de atender às determinações do referido Acórdão;

– O Escritório de Processos insere-se nessa Comissão com uma série de respon-
sabilidades, tendo em vista que tal Acórdão, em grande medida, refere-se à
automação de processos institucionais. Dentre as atribuições da comissão es-
tão:

I- Propor Plano de Ação a ser submetido para aprovação do Conselho Supe-
rior da UFJF, indicando de forma sintética as ações, seus responsáveis e os
prazos previstos para a efetiva adoção das medidas descritas no Acórdão
484/2021-TCU-Plenário, visando à total implantação do processo eletrô-
nico administrativo e a sua transparência ativa no âmbito da UFJF;

II- Apoiar e acompanhar a implementação das ações e medidas previstas no
Plano de Ação aprovado;

III- Divulgar e disseminar as informações sobre a realização das ações e pro-
cedimentos, inclusive no que diz respeito à disponibilização de relatórios
periódicos acerca das medidas adotadas, conforme cronograma a ser esta-
belecido no Plano de Ação.

– O Plano de Ação foi aprovado pelo Consu por meio da Resolução no
¯ 55 27 de

setembro de 2021. As ações realizadas até o momento podem ser acompanhadas
pelo Processos SEI no

¯ 23071.927667/2021-63.

• Coordenação do Subgrupo Processos – PDI/UFJF 2022-2026:
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– Com o ińıcio dos trabalhos de elaboração no novo Plano de Desenvolvimento
Institucional da UFJF, o Escritório de Processos foi designado como o respon-
sável pela elaboração do Plano de Ação para a Área de Processos da UFJF. Tal
responsabilidade se materializa por meio da formulação das ações, objetivos,
metas e indicadores que vão guiar a UFJF no próximo quinquênio no que diz
respeito à Área de Processos.

– Foram realizadas uma série de reuniões com todos aqueles que se inscreve-
ram no Subgrupo Processos do PDI e as ações, objetivos, metas e indicadores
foram devidamente estudados, discutidos, elaborados e enviados à Comissão
Executiva do PDI para aprovação e implementação.

• Participação Subgrupo Governança – PDI/UFJF 2022-2026:

– Participação e colaboração do EP junto ao subgrupo Governança com o pro-
pósito de acompanhar as ações discutidas neste subgrupo e alinhá-las às ações
do subgrupo de Processos.

Em atendimento à Lei de Acesso à Informação, também conhecida como Lei da Trans-
parência, o Sistema Eletrônico de Informações (SEI!), desenvolvido pelo Tribunal Regional
Federal da 4a¯ Região (TRF4), consiste numa ferramenta gratuita de gestão de documentos
e de processos eletrônicos, tendo como objetivo promover a eficiência administrativa. O
SEI! integra o Processo Eletrônico Nacional (PEN), uma iniciativa conjunta de órgãos e
entidades de diversas esferas da administração pública com a finalidade de construir uma
infraestrutura pública de processos e documentos administrativos em meio eletrônico.

A Universidade, por meio da Portaria no
¯ 690/2017, estabeleceu diretrizes gerais para

a implantação e funcionamento do sistema na Instituição. Na mesma portaria foi formada
a Equipe Central do SEI!, composta pelos seguintes órgãos:

• Arquivo Central: para a gestão do SEI! de acordo com a Poĺıtica Nacional de Ar-
quivos e Gestão Documental;

• Escritório de Processos: para mapeamento e implantação da Gestão por Processos
em cada setor da UFJF;

• CGCO: para prover a infraestrutura de TI para a garantia da segurança e disponi-
bilidade do SEI! e sua integração com os demais sistemas de informação da UFJF,
em especial, o Siga.

A implantação do SEI-UFJF nos diversos setores e unidades da Universidade ocorreu
em 2 etapas, primeiro disponibilizando o acesso ao sistema como Ambiente de Treinamento
para, posteriormente, disponibilizar o acesso ao ambiente de produção para ińıcio da
criação e tramitação dos processos eletrônicos.

Não há previsão de uma data final para que a Instituição tenha transitado plenamente
do ambiente f́ısico para o eletrônico. Cada um dos diversos tipos de processos da UFJF tem
sido habilitado de forma gradual, conforme dedicação das equipes. Enquanto o processo
não se encontrar efetivado no SEI-UFJF, o mesmo continuará tramitando normalmente
em meio f́ısico. A lista de processos e de requerimentos já dispońıveis na plataforma pode
ser acessada pelo link:
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https://www2.ufjf.br/sei/processo-de-implementacao/processos-homologado

s/.

Em dezembro de 2021, foi aprovada a Resolução Consu no
¯ 75/2021, que dispõe sobre

o tratamento de dados pessoais mantidos e operados no âmbito da Universidade Federal
de Juiz de Fora (UFJF), com o objetivo de assegurar a proteção e a privacidade dos
titulares destas informações, nos termos da Lei 13.709, de 14 de agosto 2018 (Lei Geral
de Proteção de Dados - LGPD) e Lei 13.853, de 08 de julho de 2019.

No que diz respeito à guarda, à manutenção e à disponibilização de documentação aca-
dêmica, a UFJF conta com a Coordenadoria de Assuntos e Registros Acadêmicos (Cdara)
- subordinada à Proplan - consistindo no órgão responsável pela matŕıcula, emissão, regis-
tro de documentos e controle acadêmico dos discentes de graduação e de pós-graduação
da Universidade. Estrutura-se conforme discriminado abaixo:

• Secretaria;

• Gerência de Matŕıcula e Controle Acadêmico (responsável por matŕıcula, recursos e
aproveitamento de estudos);

• Sub-gerência de Lançamentos Acadêmicos (responsável pela emissão de documentos
de graduação: atestado, matriz curricular, histórico, plano de ensino de disciplinas
e outros);

• Gerência de Matŕıcula e Controle Acadêmico da Pós-graduação (responsável por
assuntos de pós-graduação lato e stricto sensu);

• Gerência de Registros Acadêmicos (responsável pela emissão de diplomas - tanto da
graduação quanto da pós-graduação -, bem como pela revalidação de diplomas).

A Cdara, no desempenho de suas funções, conta com o apoio da Central de Atendi-
mento (CAT) da UFJF, para atendimento presencial e encaminhamento de documentos,
em ambos os campi; dos polos de apoio presencial do Centro de Educação a Distância
(Cead); e do Centro de Gestão do Conhecimento (CGCO).

Os serviços prestados pela Cdara para a graduação são:

• aproveitamento de estudos em cursos de graduação;

• calendário acadêmico;

• disciplina isolada;

• dilatação do prazo para conclusão do curso;

• documentos com nome social;

• documentos dispońıveis no Siga;

• recebimento de taxas;

• revalidação de diploma;

• trancamento de curso e de disciplinas.
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A Gerência de Matŕıcula e Controle Acadêmico de Pós-graduação (GMCA-PG) é respon-
sável pela prestação dos seguintes serviços relacionados aos discentes de pós-graduação:

• acesso ao Siga;

• certificado e diploma de pós-graduação;

• histórico escolar de pós-graduação;

• declaração de expedição de diploma de pós-graduação;

• envio de documentos pelos correios.

7.2 Infraestrutura f́ısica e tecnológica destinada à CPA

Regulamentada pelo artigo 11 e seus incisos, da Lei no
¯ 10.861/2004, observando ainda

o disposto no artigo 7o¯ da Portaria MEC no
¯ 2.051/2004 e nos artigos 35 a 37 da Portaria

MEC no
¯ 40/2007, consolidada na publicação de dezembro de 2010, a Comissão Própria de

Avaliação (CPA) da UFJF é sediada no campus de Juiz de Fora com autonomia no pla-
nejamento e na execução das ações de Autoavaliação Institucional. Possui uma Comissão
Setorial Própria de Avaliação sediada no campus de Governador Valadares (CSPA-GV),
também com autonomia no planejamento e na execução das ações de autoavaliação insti-
tucional no referido campus.

Todas as informações relacionadas à CPA encontram-se disponibilizadas em sua
página eletrônica, atualizada por bolsista da Diretoria de Avaliação Institucional (Di-
avi), na qual são disponibilizadas as diversas informações sobre a comissão, como atas,
relatórios de autoavaliação institucional, agenda, regimento interno, entre outras, tor-
nando todo seu trabalho público e transparente - essa página pode ser acessada no link:
https://www2.ufjf.br/cpa/.

A CPA utiliza a infraestrutura f́ısica da Diavi - espaço f́ısico e equipamentos - para o
desenvolvimento das atividades de avaliação própria no campus sede, além de se beneficiar
do apoio técnico dos seus servidores e de um bolsista. Para a realização de reuniões,
treinamentos e eventos, a Comissão pode utilizar quaisquer instalações do campus sede,
mediante agendamento prévio - os locais são escolhidos de acordo com a infraestrutura
necessária para o evento a que se destinam. Apesar de a CPA não dispor de servidores
alocados em seu quadro, seus membros podem dispor de carga horária de seus respectivos
turnos de trabalho para execução das atividades a ela inerentes, conforme estabelecido
em seu Regimento Interno.

O fato de a UFJF-GV não possuir campus próprio impossibilita a destinação de espaço
para uso espećıfico da CSPA. É posśıvel a utilização das salas para o desenvolvimento das
suas atividades mediante requisição prévia e disponibilidade - inclusive sala para realização
de videoconferência, uma vez que as reuniões da CPA são realizadas na sede da UFJF,
no campus Juiz de Fora, distante 456 km. Em caso de indisponibilidade, uma vez que se
trata de uma só sala para todos os órgãos administrativos e/ou acadêmicos do campus de
GV, os representantes solicitam a realização dos encontros por meio de algum software
que permita reunião remota.
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7.3 Infraestrutura f́ısica das bibliotecas

O Centro de Difusão do Conhecimento (CDC), vinculado à Pró-Reitoria de Plane-
jamento, Orçamento e Finanças (Proplan), é o órgão responsável pelo gerenciamento do
Sistema de Bibliotecas da UFJF. Considerando a necessidade de as bibliotecas setoriais se
articularem, técnica e administrativamente, à Biblioteca Central, criou-se o Sistema de Bi-
bliotecas da UFJF, o que permitiu a uniformização dos procedimentos biblioteconômicos,
a racionalização dos recursos humanos e financeiros bem como a melhoria da qualidade
de atendimento aos usuários.

A missão do CDC é centralizar e coordenar os serviços e produtos informacionais das
bibliotecas da universidade, tendo como funções reunir, organizar e difundir a informação
documental necessária ao desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão.

O sistema de Bibliotecas da UFJF é composto por 19 Bibliotecas, sendo uma Bi-
blioteca Central e 18 Bibliotecas Setoriais localizadas nas diversas unidades acadêmicas
do campus de Juiz de Fora e no campus Avançado de Governador Valadares, conforme
demonstrado na Figura 7.5

Figura 7.5: Bibliotecas UFJF

Fonte: Adaptado do portal da UFJF (dispońıvel em:
https://www2.ufjf.br/biblioteca/bibliotecas-setoriais/. Acessado em:

mar/2021).

Todas as unidades de bibliotecas do sistema atendem às necessidades e objetivos
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institucionais, especialmente no que tange à pesquisa, ensino e extensão. A totalidade
do acervo das bibliotecas é organizado de acordo com a Classificação Decimal Universal
(CDU). Todo o acervo do CDC é automatizado, sendo o software gerenciador de acervos,
Sistema Pergamum, o responsável pela automação dos serviços. O processamento técnico
do acervo, consulta, empréstimo, reserva e renovação de obras é realizado por meio deste
sistema, que funciona em uma interface web. Compõem o acervo das bibliotecas diversos
tipos de materiais, como livros, folhetos, publicações avulsas, obras de referência, perió-
dicos, material audiovisual, trabalhos de conclusão de curso (TCC), dissertações e teses.
Na Tabela 7.13 encontra-se o acervo do CDC, estratificado por área do conhecimento.

Tabela 7.13: Acervo CDC UFJF

Área do Conhecimento (CNPq) T́ıtulos Exemplares

Ciências Exatas e da Terra 8.663 24.106
Ciências Biológicas 4.015 12.501
Engenharias 5.574 15.098
Ciências da saúde 17.752 55.290
Ciências agrárias 1.250 4.163
Ciências sociais aplicadas 50.372 115.309
Ciências humanas 59.557 107.193
Lingúısticas, Letras e Artes 34.419 57.824
Outros 210 439
TOTAL GERAL 181.812 391.923

Fonte: Adaptado do Relatório da CDC - 2021.

Entre os principais serviços oferecidos pelas Bibliotecas da UFJF estão: disponibili-
zação de scanners planetários de autos serviço em todas as bibliotecas; disponibilização
de programa de geração automática de fichas catalográficas de teses e dissertações, dispo-
nibilização de rede WI-FI em todas as bibliotecas e o empréstimo de netbooks e tablets
para usuários com v́ınculo institucional, com objetivo de ampliar a utilização das fontes
de informação online. A Biblioteca Central da UFJF (BC), disponibilizou 50 tablets e 50
netbooks destinados ao empréstimo para usuários. O empréstimo dos tablets e netbooks é
facultado a toda comunidade acadêmica, sendo efetuados empréstimos domiciliares dos
netbooks por um peŕıodo de 10 dias. A implantação do serviço na BC é um projeto pi-
loto para posterior implantação nas Bibliotecas de Unidade e nas Bibliotecas do campus
Avançado de Governador Valadares.

São ainda oferecidos à comunidade interna os seguintes serviços, dentre outros: con-
sulta em bases de dados e bibliotecas virtuais ; agendamento de cursos e aulas, atendimento
da comunidade interna e externa à UFJF; atividades de capacitação de usuários: pesquisa
e normalização bibliográfica; comutação bibliográfica, em todas as bibliotecas do sistema,
inclusive para o público externo; orientação para normalização bibliográfica de trabalhos
acadêmicos e revistas cient́ıficas; consulta, empréstimo domiciliar e reserva de obras para
usuários da UFJF; consulta local de livros e periódicos para a comunidade externa da
UFJF; reserva e renovação de obras online; atendimento online em tempo real para sa-
nar dúvidas e informações (chat). Ainda dispõe de acesso ao Portal de Periódicos Capes:
periódicos com texto completo, dispońıveis gratuitamente. Posśıvel acessar de qualquer
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computador ligado à rede da UFJF e também através do acesso domiciliar via CAFe (Co-
munidade Acadêmica Federada) e Proxy (utilizando login e senha do Siga). Destaca-se
também o Repositório Institucional da UFJF (http://repositorio.ufjf.br), vincu-
lado ao CDC. Este tem o objetivo de reunir, padronizar, gerenciar, preservar, divulgar
e garantir o acesso livre, confiável e permanente aos documentos acadêmicos, cient́ıficos
e art́ısticos gerados na Universidade, o que maximiza o uso desses recursos e amplia a
visibilidade da informação cient́ıfica da UFJF. Estão em fase de registros as teses e dis-
sertações da UFJF, produzidas no ano de 2020, quanto a produção acadêmica da UFJF
desde 2008 já está acesśıvel.

Todas essas ações e serviços oferecidos foram de alguma forma afetados no ano de
2020, uma vez que em decorrência da crise sanitária criada pela pandemia da COVID19,
por questões de segurança, o atendimento presencial nas bibliotecas da UFJF, foram
suspensos. Diante disso, os empréstimos de material foram suspensos e os atendimentos
individuais são feitos por agendamento prévio. Os usuários tem a disposição todo conteúdo
dos materiais de forma digital que totalizam em torno de 17.989.000 t́ıtulos de e-books e
todo a gama de serviços oferecidos à distância, dos quais pode-se citar atendimento indi-
vidual de normalização, atendimento através de chat para respostas rápidas e informações
solicitadas.

Quanto à acessibilidade, poucas bibliotecas do sistema são acesśıveis. Há um projeto
que propõe a implantação de todas as condições de acessibilidade de acordo com a le-
gislação pertinente, mas concretamente não foi ainda iniciado. São ações que dependem
diretamente da administração superior. Além disso, a infraestrutura f́ısica das bibliote-
cas conta com estações individuais e coletivas, para atender aos consulentes, variando de
forma proporcional ao número de usuários potenciais de cada biblioteca setorial.

No ano de 2021 foi realizado processo de inexigibilidade de licitação com a celebração
do contrato no

¯ 30/2021 com objetivo de renovação, manutenção, atualização e suporte téc-
nico do software Pergamum - sistema integrado de bibliotecas, instalado na Universidade
Federal de Juiz de Fora, que serão prestados nas condições estabelecidas no Edital.

As bibliotecas que compõem o Sistema de Bibliotecas da UFJF atendem primor-
dialmente à comunidade acadêmica, sendo que no caso da Biblioteca Central, também
há o atendimento à comunidade externa mediante cadastro e em conformidade com o
regulamento da Instituição. São oferecidos serviços de empréstimo de itens do acervo;
orientação na pesquisa bibliográfica; treinamentos de turmas e grupos de pesquisa no
portal de periódicos Capes e em outras bases cient́ıficas; normalização de trabalhos de
conclusão de curso; comutação bibliográfica; ficha catalográfica; scanner planetário; visi-
tas orientadas para apresentação do espaço, serviço cooperativo de acesso a documentos;
e guarda-volumes.

Além de contarem com a estrutura de redes de internet UFJF-WIFI em toda sua área,
as bibliotecas disponibilizam nos infocentros computadores conectados à internet e pos-
suem cabines para estudo individual e também para estudo coletivo. Todo o acervo dispõe
de tarjas magnéticas, que permitem controle automático de entrada e sáıda. Atualmente,
as bibliotecas da UFJF são gerenciadas por um sistema informatizado que abrange as suas
principais funções, facilitando a gestão e melhorando a rotina diária de seus usuários.

A UFJF-GV dispões de duas unidades de biblioteca, sendo que uma funciona na
Faculdade Pitágoras - conhecida como Unidade Centro - e outra na Unidade Vila Bretas
- antiga Faculdade de Administração de Governador Valadares (FAGV). O ideal, para
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atendimento satisfatório à comunidade acadêmica, é que seja garantido o funcionamento
das duas unidades das bibliotecas do campus GV, porém, atualmente está ativa apenas a
Biblioteca da Unidade Centro, enquanto que a da Unidade Vila Bretas precisou ser desa-
tivada temporariamente para reforma do prédio que foi recém adquirido pela Instituição.

Essas bibliotecas possuem acessibilidade, estações individuais e coletivas para estu-
dos e recursos tecnológicos para consulta, guarda, empréstimo e organização do acervo.
A Direção-Geral da UFJF-GV, a partir de uma reorganização administrativa aprovada
em Conselho Gestor, incorporou a gestão local das bibliotecas ao setor Coordenação Aca-
dêmica, o que permitiu um acompanhamento mais efetivo do acervo bibliográfico pois
permitiu maior interação entre bibliotecários e coordenações dos cursos de graduação e
de pós-graduação.

7.4 Hospital Universitário

O Hospital Universitário (HU) da Universidade Federal de Juiz de Fora, vinculado à
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), mantém exclusividade para pacien-
tes do Sistema Único de Saúde (SUS). Possui duas unidades hospitalares – Santa Catarina
e Dom Bosco (as localizações podem ser vistas no mapa ilustrado na Figura 7.6), além
de um Centro de Atenção Psicossocial – e capacidade para procedimentos ambulatoriais
a cirurgias de alta complexidade. A equipe multidisciplinar é formada por professores,
técnicos, residentes e alunos da área da saúde. Funciona como campo de ensino e trei-
namento para os estudantes da Faculdade de Medicina da UFJF. Atualmente as duas
unidades – Santa Catarina e Dom Bosco - que junta chegam a atender 12 mil pessoas
por mês, realizando tratamentos, cirurgias e transplantes. Além disso, os profissionais que
integram a equipe do HU desenvolvem diversos projetos de prevenção e tratamento de
diversas doenças.
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Figura 7.6: Localização unidades do Hospital Universitário

Fonte: Elaboração Própria, 2021.

O HU-UFJF Unidade Santa Catarina abriga os leitos de internação das especialida-
des cĺınicas, cirúrgicas, pediátricas e terapia intensiva, além de realizar cirurgias de maior
complexidade. A Unidade Dom Bosco, também conhecida como HU-CAS, caracteriza-se
pelo atendimento ambulatorial, tanto de especialidades cĺınicas como de procedimentos
cirúrgicos de menor complexidade, e serviços de apoio diagnóstico, como os serviços de
imagem e de endoscopia. Atualmente, o HU-UFJF é considerado uma instituição de saúde
de referência na macrorregião sudeste de Minas Gerais (Juiz de Fora e região). Presta ser-
viços assistenciais em regime integralmente público, desenvolvendo atividades de ensino,
pesquisa e extensão.

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), empresa pública de direito
privado vinculada ao Ministério da Educação, presta às instituições públicas federais de
ensino ou instituições congêneres, serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão,
ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública. No ano de
2014, a UFJF celebrou o Contrato no

¯ 58/2014 - Gestão Especial Gratuita do HU - com
a Ebserh com vigência de 10 (dez) anos. O contrato compreende: i) a oferta, à popula-
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ção, de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico,
no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); ii) o apoio ao ensino, à pesquisa e à ex-
tensão ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública; iii)
a implementação do sistema de gestão único, com geração de indicadores quantitativos
e qualitativos para o estabelecimento de metas. Para tanto a gestão dos Hospitais Uni-
versitários Federais (HUFs), os serviços assistenciais prestados por essas instituições à
sociedade e sua capacidade de trabalho são criteriosamente redimensionados para aten-
der às necessidades locais e regionais e melhorar a sustentabilidade econômico-financeira
desses hospitais. A estrutura de governança do Hospital Universitário da UFJF/Ebserh
está disponibilizada no domı́nio https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-univ

ersitarios/regiao-sudeste/hu-ufjf/acesso-a-informacao/institucional.

O HU caracteriza-se como um laboratório didático, nos termos do Instrumento de
Avaliação de Cursos de Graduação Presencial e à Distância. Trata-se de um espaço no
qual são desenvolvidas atividades pedagógicas de integração entre teoria e prática. No HU-
UFJF são atendidos 09 cursos da área de saúde da Instituição Federal de Ensino Superior
(Ifes), além de cursos de pós-graduação lato e stricto sensu. O Hospital conta com estrutura
e recursos tecnológicos adequados à oferta de cenários de prática demandados pela UFJF,
avalia periodicamente sua estrutura de apoio ao ensino, além de contar com gerenciamento
próprio dos bens patrimoniais, bem como normas de funcionamento institucionalizadas.

Os laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas atendem às necessidades
institucionais, considerando a sua adequação às atividades, e parcialmente em relação à
acessibilidade, às normas de segurança, a avaliação periódica dos espaços e o gerenciamento
da manutenção patrimonial tendo em vista as limitações f́ısicas da edificação da Unidade
Santa Catarina para funcionar como um estabelecimento assistencial. O atual contrato
de manutenção predial é limitado e não consegue suprir todas as demandas necessárias
para a manutenção da infraestrutura desta Unidade. Já a Unidade Dom Bosco apresenta
melhores condições f́ısicas por ser uma edificação mais nova e projetada para a finalidade
hospitalar e, assim, consegue atender às necessidades dos ambientes de ensino.

De maneira geral, as instalações sanitárias atendem às necessidades institucionais,
existem sanitários adaptados para Pessoa com Deficiência (PcD) e a manutenção f́ısica
dos mesmos é realizada pelo contrato de manutenção predial nas duas Unidades Hospita-
lares (Santa Catarina e Dom Bosco). Porém, em algumas enfermarias da Unidade Santa
Catarina, existem banheiros antigos que estão fora da norma NBR 9050 e da RDC 50;
os banheiros são estreitos e não possuem as dimensões normalizadas. A adequação destes
banheiros exige uma intervenção maior e diminuição da área das enfermarias. Outro fator
que dificulta o serviço de manutenção predial é a inexistência de projetos das instalações
hidrossanitárias desta unidade. Para a rotina de limpeza das instalações sanitárias existe
uma equipe diferenciada da empresa terceirizada de limpeza e higienização.

A atual infraestrutura f́ısica do HU atende às necessidades básicas institucionais, mas
com algumas limitações f́ısicas pela obsolescência e adaptação da edificação da Unidade
Santa Catarina para funcionar como um estabelecimento assistencial. O Hospital vem
tomando providências em relação à infraestrutura para sanar algumas deficiências f́ısicas
até que a obra do Novo Prédio do HU-UFJF seja finalizada e viabilize a transferência da
Unidade Santa Catarina para a Unidade Dom Bosco. O elevador da Unidade Santa Cata-
rina passou por um retrofit e por meio da ata de projetos da Ebserh/Sede foi viabilizada
a elaboração de projetos para retrofit das instalações elétricas, projeto para Sistema de
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Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA), levantamento cadastral das coberturas,
levantamento georreferenciado das instalações f́ısicas, projeto de Prevenção e Combate a
Incêndio e Pânico (PCIP) das duas Unidades - aprovado no Corpo de Bombeiros -, projeto
de climatização para adequação de algumas áreas da Unidade Dom Bosco em na fase do
projeto executivo. Por meio da mesma ata foi viabilizada a contratação de projetos de
diversas disciplinas essenciais para a retomada das obras do Novo Prédio do HU-UFJF,
que encontram-se paralisadas desde 2015. Em matéria de segurança do trabalho, a infra-
estrutura existente não é adequada, precisando ser revista para atender às normatizações
estabelecidas pelo Corpo de Bombeiro (sem Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros),
pela Anvisa (RDC50); pela Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia (NR10,
NR32, NR8, NR17, NR23, NR24); e na legislação de acessibilidade (NBR 9050).

O Setor de Engenharia Cĺınica (SEC) é responsável pela gestão das tecnologias uti-
lizadas nas atividades produtivas de procedimentos ligados à assistência ao paciente, es-
tabelecendo as estratégias de gestão da vida útil dessas tecnologias incorporadas através
de rotinas de manutenções preventivas e corretivas. Na Unidade Santa Catarina, princi-
palmente por tratar-se de uma edificação antiga e não projetada para os usos atuais, o
ambiente não é considerado adequado devido ao pouco espaço para realizar as ativida-
des, além do acesso ser realizado por escadas e em ambiente aberto, incorrendo em riscos
na movimentação dos equipamentos. Além disso, nessa unidade também não há espaço
para guarda adequada do estoque de peças, que possui um valor estimado em mais de
R$100.000,00 alocados. O acesso à oficina se dá somente por meio de escadas e em no
ambiente aberto, trazendo riscos na movimentação dos equipamentos e durante as intem-
péries. Falta ainda, no setor, gases medicinais para testes e calibração dos ventiladores
pulmonares e dos e equipamentos de anestesia. Quanto aos recursos, temos os analisadores
e simuladores necessários para garantia da segurança dos equipamentos.

Quanto à infraestrutura tecnológica, os recursos tecnológicos necessários ao funcio-
namento do Hospital são atendidos. Há uso efetivo da Central de Serviços de Tecnologia
da Informação e Comunicação (TIC) onde os usuários podem apresentar as demandas de
requisições e incidentes de TIC. A Central de Serviços de TIC registra e acompanha os
chamados, apresentando relatórios e gráficos de monitoramento das demandas, inclusive
por grau de satisfação dos usuários. Anualmente, acontece a pactuação do Contrato de
Objetivos com a Ebserh-Sede, no qual é norteado o trabalho para compra de equipamentos
e a definição do fluxo para estas aquisições. Quanto aos indicadores de desempenhos, no
programa Crescer com Competência do SEC, existe a mensuração dos processos recebidos
para licitar, bem como dos processos executados. Ao Setor de Administração (SA) cabe
apenas executar os processos de licitação que são demandados pela Gerência de Atenção
à Saúde (GAS), cuja priorização se dá por meio de processo de Solicitação de Aquisição
de Materiais Permanentes devidamente homologado e publicado no caderno de processos
do Hospital. Tal processo alimenta uma planilha de demandas que são priorizadas pela
GAS.

A expansão e a atualização de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comu-
nicação (TIC) é realizada a partir da definição de metas e ações no Plano Diretor de
Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC). Notadamente a meta 5 que prevê
“Mapear os ativos mais cŕıticos/inseguros”, deriva nas seguintes ações:

• Fazer levantamento de todos os ativos de TIC e identificar os cŕıticos/inseguros;
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• Recuperar e manter computadores, instalando peças de reposição para estender a
vida útil dos equipamentos;

• Identificar necessidades de aquisição de ativos de TIC para substituir ativos obsole-
tos/inserv́ıveis, cŕıticos/inseguros, ou novas demandas.
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Considerações finais

Este relatório apresenta as informações coletadas pela CPA acerca da atuação da
UFJF no ano de 2021, organizadas de acordo com os indicadores adotados no Instrumento
de Avaliação adotado pelo Inep para fins de recredenciamento institucional. Por se tratar
de um relatório parcial, não se apresenta aqui a análise da evolução institucional - o que
será feito quando da elaboração do relatório trienal.
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