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     A Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP – é uma Fundação de direito públi-
co, multidisciplinarmente organizada, objetivando prover educação superior à socie-
dade. A Universidade foi criada em 21 de agosto de 1969, incorporando duas institui-
ções de ensino superior centenárias: a Escola de Farmácia (1839) e a Escola de Minas 
(1876). O seu PDI – 2016-2025 – Plano de Desenvolvimento Institucional – destaca 
as seguintes finalidades:

    Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensa-
mento reflexivo;

    Formar diplomados nas diferentes áreas do conhecimento, aptos para a inserção em 
setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasilei-
ra, e colaborar na sua formação contínua;

     Incentivar o trabalho de pesquisa e de investigação científica, visando ao desenvol-
vimento da ciência e da tecnologia e à criação e à difusão da cultura, e, desse modo, 
desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive;

    Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos, que 
constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber por meio do ensino, de 
publicações ou de outras formas de comunicação;

     Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibi-
litar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo 
adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada gera-
ção;

     Promover a extensão, visando à difusão das conquistas e dos benefícios resultantes 
da criação cultural e da pesquisa cientifica e tecnológica geradas nesta Instituição.

    A UFOP vem realizando um trabalho de implantação e revisão de seus referenciais 
estratégicos, devido à implantação de um sistema integrado de gestão. Atualmente a 
processo, além do PDI, a Portaria Conjunta PROPLAD/DOF nº 001/2016 define a 
criação do Plano de Gestão e do Plano Anual de Ações.



 As ações orçamentárias, no âmbito da instituição, são definidas através dos programas 
“Educação de Qualidade para Todos” e “Gestão e Manutenção do Ministério da Educação”. 

2080 – Programa Educação de qualidade para todos:
 
•    20GK - Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão; 

•    20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior; 

•    4002 - Assistência ao Estudante de Ensino Superior;

•    8282 - Reestruturação e Modernização das instituições Federais de Ensino Superior. 

2109 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação Ações:

•    216H - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos; 

•    4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e 
Requalificação.

MAPA ESTRATÉGICO DA UFOP

Ter a internacionalização como parte inerente do ambiente 
acadêmico e cultural da comunidade da UFOP, colaborando 
para a produção do conhecimento científico, tecnológico, 
social, cultural, patrimonial e ambiental aplicável à inserção 
da UFOP no universo científico internacional.

Fortalecer como políticas de assistência estudantil na 
UFOP para garantir melhorias nos programas de bolsas, 
moradia estudantil, acolhimento e apoio à saúde.

Aprimorar a comunicação institucional da UFOP para 
garantir excelência em comunicação e informação.

Promover a melhoria contínua da qualidade dos cursos de 
graduação e pós-graduação da universidade.
Incentivar e promover a prática de inovação pedagógica no 
âmbito dos cursos de graduação e pós-graduação.
Estabelecer mecanismos que permitam uma ligação horizontal 
entre uma graduação e uma pós-graduação.
Consolidar uma política de inclusão e acessibilidade no âmbito 
da graduação e pós-graduação.
Promover mecanismos de acolhimento, recepção e 
acompanhamento dos alunos da UFOP.
Ampliar a oferta de programas de pós-graduação na UFOP.

Possibilitar créditos curriculares em programas de extensão 
orientados prioritariamente para as áreas de grande 
pertinência social.
Estimular maior reconhecimento e articulação com estruturas 
internas, regionais, nacionais e internacionais de extensão 
universitária.
Fortalecer a política institucional extensionista integrada aos 
valores e interesses sociais das comunidades em que a UFOP 
atua.

Fortalecer como condições de pesquisa em todos os campos e 
unidades acadêmicas.
Ampliar as condições de pesquisa em todas as áreas de 
conhecimento.
Aprimorar a produção acadêmica, artística, científica e 
tecnológica, com qualidade, ética e impacto social.
Consolidar o Núcleo de Inovação Tecnológica e 
Empreendedorismo da UFOP.
Consolidar uma integração das atividades de inovação e 
empreendedorismo com política de propriedade intelectual.

Promover a gestão de pessoas e o 
desenvolvimento do servidor, com 
condições de saúde e qualidade de vida.

Promover soluções de TI de qualidade para 
a melhoria do desempenho das atividades 
meio e fim.

Modernizar e expandir as instalações 
físicas acadêmicas, administrativas e de 
lazer e convivência.

Garantir os recursos para desenvolvimento 
das ações estratégicas institucionais e 
aperfeiçoar os mecanismos de gestão 
orçamentária e controle.

Fortalecer como políticas e melhorar a qualidade dos cursos 
de graduação e pós-graduação da universidade.

Fortalecer uma política institucional extensiva integrado aos 
valores e interesses sociais das comunidades em que a UFOP 
atua.

Fortalecer como condições de pesquisa e inovação em todos os 
campos e unidades acadêmicas, em todas as áreas do 
conhecimento.
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criativo, empreendedor, humanista e agente de mudança na construção de uma sociedade justa,
desenvolvida socioeconomicamente, soberana e democrática.

Ser uma universidade de excelência e reconhecida pela produção e integração acadêmica,

do país. 
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INTERNACIONALIZAÇÃO ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

ENSINO EXTENSÃO E CULTURA PESQUISA E INOVAÇÃO
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   Ensino
METAS PRIORIZADAS PARA 2021

Eixo Temático Objetivo PDI Priorizado Meta Priorizada Indicadores

Ensino de 
Graduação

 Promover a melhoria contínua da
qualidade dos cursos de graduação da
universidade.

 Elevar o padrão de qualidade dos cursos de
graduação para que, até o final da vigência
deste PDI, todos alcancem Conceito 
Preliminar de Curso (CPC) igual ou maior 
a quatro.

 Número reuniões de orientação com
Colegiados e NDE. Número de 
Projetos Pedagógicos atualizados.

 Percentual de cursos com atividade de 
orientação acadêmica: indica o percentual
dos cursos de graduação que implemen-
taram algum programa ou metodologia
de orientação acadêmica dos estudantes.

Ensino de 
Graduação

 Implementar mecanismos de acolhi-
mento,recepção e acompanhamento 
dos graduandos da UFOP.

 Desenvolver, em até quatro anos, em todos
os cursos de graduação, ações permanentes
de acompanhamento e de orientação dos
estudantes em relação às suas vidas
acadêmicas.

• Utilização de novas tecnologias de
informação e comunicação: indica o
percentual de disciplinas dos cursos de
graduação que utilizam as novas
tecnologias de informação e comu-
nicação como recurso pedagógico na
realização das aulas;
• Participação em atividades de 
formação sobre inovação e metodologias
de ensino: indica o percentual de docentes
que participaram de atividades de
formação relativas às temáticas da 
inovação pedagógica, do uso de novas
metodologias de ensino e do uso das
novas tecnologias da informação e comu-
nicação em sala de aula.

Ensino de 
Graduação

 Incentivar e promover a prática de
inovação pedagógica no âmbito dos
cursos de graduação da UFOP.

 Promover as atividades de formação em
temáticas relativas à inovação pedagógica,
ao uso de novas metodologias de ensino e
ao uso das novas tecnologias da informação
e comunicação em sala de aula, garantindo,
em até quatro anos, a participação de pelo
menos 80% dos docentes da universidade.

Ensino de 
Graduação

 Avaliar e atualizar continuamente os
projetos pedagógicos dos cursos de
graduação

 Promover, em até quatro anos, a atualização
e o aperfeiçoamento de 100% dos projetos
pedagógicos dos cursos de graduação, tendo
em vista as Diretrizes Curriculares Nacionais
dos cursos, o PDI, o PPI e o PPL da
universidade, entre outras exigências legais.

 Percentual de projetos pedagógicos
atualizados: indica o percentual de
projetos pedagógicos dos cursos de
graduação que foram atualizados de
acordo com as normativas da Prograd, de
modo a atender às Diretrizes Curriculares
Nacionais dos cursos, o PDI, o PPI e o
PPL (no caso das licenciaturas) da univer-
sidade, entre outras exigências legais.

Ensino de 
Graduação

 Participar no atendimento às
demandas de crescimento do ensino de
graduação, previstas na Meta 12 do
Plano Nacional de Educação (PNE), 
resguardados os interesses coletivos da
instituição, a qualidade na oferta dos
cursos, a obediência às demandas por
profissionais nas áreas a serem
expandidas e a dotação dos recursos
humanos e da infraestrutura necessários
à criação ou ampliação dos cursos.

 Realizar estudos de mapeamento da oferta e
ocupação de vagas nos cursos de graduação,
bem como monitoramento da política de
cotas.

 Número de acessos e curtidas das
informações postadas pela UFOP nas
mídias sociais.

Ensino de 
Graduação

 Promover o fortalecimento e a
valorização dos cursos de licenciatura.

 Consolidar, em até quatro anos, um Projeto
Pedagógico Institucional para as licen-
ciaturas, contemplando a definição de 
objetivos institucionais para a formação
docente, o atendimento às Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Formação
Inicial e Continuada de Professores, a oferta 
mínima de disciplinas pedagógicas e a
realização de atividades conjuntas entre os
cursos.

 Projeto Pedagógico Institucional para as
licenciaturas: implantação do projeto.
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Eixo Temático Objetivo PDI Priorizado Meta Priorizada Indicadores

Eixo Temático Objetivo PDI Priorizado Meta Priorizada Indicadores

 Fortalecer a qualidade dos programas de
pós-graduação.

 Elevar a média de nota da Capes dos cursos
de pós-graduação stricto sensu para a faixa 5.

 Média de nota da Capes dos cursos de
pós-graduação stricto sensu; Tempo
médio de evolução da média da nota
Capes dos Cursos de Pós-Graduação
Stricto Sensu; Número de Professores
que recebem apoio da UFOP para
publicação da produção acadêmica;
Tempo médio de titulação dos alunos da 
pós-graduação.

Ensino da
Pós-graduação

Ensino da
Pós-graduação

 Ampliar a oferta de programas de pós-
graduação na UFOP (PPGs).

 Atingir o total de 60 cursos de pós-graduação
stricto sensu acadêmicos aprovados pela 
Capes.

 Número de Professores que recebem
apoio da UFOP para publicação da
produção cientifica; Tempo médio de
titulação dos alunos da pós-graduação.

Pesquisa  Fortalecer as condições de pesquisa em
todos os campi e unidades acadêmicas.

 Aumentar em pelo menos 50% o
investimento em ações voltadas para o
desenvolvimento da pesquisa em relação
a 2015.

 Quantidade de projetos de pesquisa 
cadastrados no CNPq e FAPEMIG;
Quantidade de grupos de pesquisa
cadastrados no CNPq; Quantidade de
projetos de iniciação científica; Gasto
anual com auxílio financeiro a
pesquisador.

Inovação  Consolidar a integração das atividades
de inovação e empreendedorismo com
a política de propriedade intelectual da
instituição.

 Dar mais visibilidade aos projetos
tecnológicos da UFOP; Cadastrar uma
unidade Embrapii naUFOP;

 Número de atendimentos no NITE;
Número de cursos/projetos realizados na
área de inovação e empreendedorismo no
ano.

   Pesquisa e Inovação


