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RELATÓRIO	DE	ATIVIDADES	DAS	UNIDADES	ACADÊMICAS	2019	

	 	

	 1.	Informações	da	Unidade	Acadêmica 

	 	 O	Ins9tuto	de	Ciências	Exatas	e	Aplicadas	-	Icea	é	uma	unidade	da	Ufop	localizada	na	
cidade	de	João	Monlevade	-	MG.	A	atual	diretoria	(mandato	2019-2023)	é	composta	pelos	pro-
fessores:	Diretor:	Thiago	Augusto	de	Oliveira	Silva;	vice-diretora:	Lucinéia	Souza	Maia	
	 	 O	 Icea	 oferece	 quatro	 cursos	 de	 graduação	nas	 áreas	 de	 engenharia	 e	 tecnologia.	
Cada	curso	é	coordenado	por	um	docente	e	apoiado	por	um	colegiado.	Além	dos	colegiados,	
cada	curso	tem	um	Núcleo	Docente	Estruturante	-	NDE	com	um	presidente	e	outros	membros	
docentes.	O	Quadro	1	apresenta	os	cursos,	os	nomes	dos	coordenadores	e	dos	presidentes	do	
NDE,	assim	como	seus	respec9vos	mandatos.	

Quadro	1	-	Estrutura	dos	cursos	de	graduação	do	Icea	

	 	

	 	 Além	dos	cursos	de	graduação,	em	2019	iniciou-se	no	Icea	o	curso	de	pós-graduação	
Strictu	Sensu	-	Mestrado	Acadêmico	em	Engenharia	de	Produção	sob	a	coordenação	do	profes-
sor	Alexandre	Xavier	Mar9ns.	
	 	 No	 Icea,	 quatro	 departamentos	 dão	 suporte	 aos	 cursos	 oferecidos.	 Cada	 depar-
tamento	tem	um	chefe,	como	pode	ser	visto	no	Quadro	2.		

Curso
Sigla	do	
Colegiado

Coordenador/Mandato
Presidente	do	NDE	/	

Mandato

Engenharia	de	Produção Coep
Wagner	Ragi	Curi	Filho Wagner	Ragi	Curi	Filho

18/03/2019	a	17/03/2021 22/04/2019	a	21/04/2022

Engenharia	Elétrica Coee
	Edgard	Gregory	Torres	Saravia Glauco	Ferreira	Gazel	Yared

16/10/2019	a	15/10/2021 21/09/2018	a	20/09/2021

Engenharia	da	
Computação

Coec
Filipe	Nunes	Ribeiro Euler	Horta	Marinho

30/08/2019	a	29/08/2021

Sistemas	de	Informação Cosi
George	Henrique	Godim	da	Fonseca Elton	Máximo	Cardoso

27/02/2018	a	26/02/2020
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Quadro	2	-	Relação	dos	Departamentos	do	Icea	

1.1	Recursos	humanos	do	Icea	

 O	Icea	conta	25	(vinte	e	cinco)	servidores	técnico-administra9vos	efe9vos	-	TAEs,	dos	quais	
9	(nove)	são	lotados	diretamente	no	Ins9tuto	e	os	outros	16	(dezesseis)	estão	distribuídos	nos	de-
partamentos	e	 setores	da	Ufop	 (Sisbin	e	Prace).	A	 carga	horária	 semanal	desses	 servidores	 varia	
entre	30	(trinta)	e	40	(quarenta)	horas	semanais	conforme	aqueles	que	são	flexibilizados,	são	estu-
dantes	ou	têm	redução	de	carga	horária,	como	mostra	a	Tabela	1.	

Tabela	1	-	Quan9dade	de	TAEs	do	Icea	

Sigla Departamento Chefe/mandato

Decea Departamento	de	Ciências	Exatas	e	Aplicadas
Felipo	Bacani	

23/02/2018		a	22/02/2020

Decsi Departamento	de	Computação	e	Sistemas
Rafael	Frederico	Alexandre

01/11/2019	a	31/10/2021

Deelt Departamento	de	Engenharia	Elétrica
Wilingthon	Guerra	Zvietcovich

01/10/2019	a	30/09/2021

Deenp Departamento	de	Engenharia	de	Produção
Eduardo	Assis	Mar9ns	Ramos

16/08/2019	a	15/08/2021

Icea Outros	setores Decea Decsi Deelt Deenp Total

30h	(flexibilização) 0 4 1 1 1 0 7

30h	(Estudante)	 0 2 0 0 1 0 3

30h	(Redução) 1 0 0 0 0 0 1

40h 8 0 2 0 3 1 14

Total 9 6 3 1 5 1 25
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 Além	dos	TAEs,	o	Icea	conta	com	22	(vinte	e	dois)	colaboradores	anis9ados	distribuídos	em	
a9vidades	diversas.	Empresas	terceirizadas	pela	Ufop	suprem	as	demandas	de	recepção,	serviços	
gerais,	portaria,	vigilância,	can9na	e	restaurante.	
	 Com	 relação	 aos	 servidores	 docentes,	 esses	 são	 lotados	 nos	Departamentos,	 conforme	 a	
Tabela	2.	Todos	os	professores	têm	40	horas	semanais,	sendo	que,	os	professores	efe9vos	são	do	
regime	de	dedicação	exclusiva.	

Tabela	2	-	Quan9dade	de	docentes	do	Icea	

1.2	A	Infraestrutura	Ysica	do	Icea	

	 A	 infraestrutura	qsica	do	 Icea	 compreende	 todo	o	Campus	 João	Monlevade	 composta	de	
salas	de	aula,	laboratórios	e	demais	espaços	para	a	comunid 
ade	acadêmica.	Ressalta-se	que,	em	2019,	houve	reforma	de	um	bloco	de	salas	de	aula,	o	Bloco	B,	
logo	algumas	a9vidades	que	eram	realizadas	neste	bloco	foram	transferidas	para	outros	espaços.		
Com	relação	aos	laboratórios,	o	Icea	possui	25	(vinte	e	cinco)	nas	categorias	de	ensino,	pesquisa	e	
uso	geral,	como	pode	ser	visto	na	Tabela	3.	

Tabela	3	-	Laboratórios	do	Icea	

	 	 	

	 Além	disso,	são	21	salas	de	aula	e	43	salas	de	professores	(gabinetes).		Para	suporte	aos	dis-
centes	existem	no	Icea	espaços	para	o	Diretório	Acadêmico,	as	empresas	juniores,	a	incubadora	de	

Decea Decsi Deelt Deenp Total

Professor	EfeZvo 18 33 19 18 88

Professor	subsZtuto 1 3 4 5 13

Total 19 36 23 23 101
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Tipo	de	laboratório QuanZdade

Laboratórios	de	ensino 17

Laboratórios	de	pesquisa 5

Laboratório	de	pesquisa	mul9usuário 1

Laboratórios	de	informá9ca	de	uso	geral 2

Total 25



 
Ministério	da	Educação	

Universidade	Federal	de	Ouro	Preto	
Ins9tuto	de	Ciências	Exatas	e	Aplicadas

empreendimentos	solidários,	o	Núcleo	de	Assuntos	Comunitários	Estudan9s	-	Nace,	além	de	espa-
ço	para	o	serviço	de	xerox	e	uma	quadra	poliespor9va.	
	 O	 Icea	 conta	 também	com	espaços	para	biblioteca,	 restaurante	universitário,	 can9na,	um	
auditório,	sala	de	reuniões,	recepção,	suporte	de	informá9ca,	centro	de	extensão	e	outros	ambien-
tes	como	copa,	almoxarifados,	armazém,	depósito,	oficina,	portaria	e	banheiros.	
	 Para	as	a9vidades	administra9vas,	o	Icea	possui	três	salas	para	a	diretoria,	uma	para	a	ad-
ministração	e	quatro	para	as	secretarias	dos	departamentos.	Para	suporte	às	a9vidades	de	ensino	
há	uma	sala	para	os	colegiados	e	NDEs	e	duas	salas	para	a	Seção	de	Ensino.	

2.	Principais	ações	desenvolvidas	

	 No	âmbito	do	Ins9tuto	as	principais	ações	realizadas	em	2019	foram:		
• Workshop	de	Planejamento	Estratégico	do	Icea:	O	Workshop	teve	como	obje9vo	iniciar	

as	discussões	sobre	Planejamento	Estratégico	no	Ins9tuto.	Nesse	contexto,	professores	do	Deenp	
explicaram	sobre	a	 importância	do	Planejamento	e	em	 seguida	 foi	 realizado	um	brainstorming	
levantando	os	pontos	fortes	e	fracos	(internos	e	externos),	em	quatro	eixos:	ensino,	pesquisa,	ex-
tensão	e	gestão	administra9va.	

• Comissão	de	saúde	ocupacional	do	Icea:	Foi	 iniciado	no	Icea,	com	a	anuência	do	Siass,	
uma	comissão	para	realizar	ações	que	apoiem	a	promoção	da	saúde	ocupacional	dos	servidores.	
Esta	comissão	levantou	os	principais	assuntos	a	serem	abordados,	as	dinâmicas	e	as	datas	a	se-
rem	realizadas.	

• Melhoria	da	comunicação	ins9tucional:	com	o	apoio	de	um	bolsista	de	desenvolvimento	
ins9tucional	(BDI),	o	Icea	tem	man9do	atualizada	as	informações	do	site,	com	destaque	para	as	
resoluções	do	Conselho	Departamental	(CDICEA).	Além	disso,	foram	criados	perfis	nas	redes	soci-
ais	Facebook	e	Instagram	para	a	divulgação	de	informações.	

Além	dessas	ações,	o	Icea	realizou	os	seguintes	eventos:	
• Reic	 (Recepção	 Integrada	 de	 Calouros)	 -	 evento	 promovido	 em	 cada	 início	 de	 semestre	
para	os	alunos	ingressantes	dos	cursos	de	graduação	do	Icea.		

• Campus	Aberto	 e	Dia	 C	 da	 Ciência:	Neste	 dia,	 o	 Ins9tuto	 recebeu	 estudantes	 de	 ensino	
médio	e	9º	ano	do	ensino	 fundamental	para	conhecerem	suas	 instalações,	cursos,	ações	
de	extensão	e	de	pesquisa	e	para	par9ciparem	de	a9vidades	culturais.	

• IceaTech:	 evento	 com	palestras	 e	minicursos	 sobre	 tecnologia	 e	 inovação.	Nesse	 evento	
ocorreu	o	Hackathon,	uma	maratona	em	que	os	alunos	trabalharam	em	equipe	para	bus-
car	as	melhores	soluções	para	os	desafios	propostos.		

	 Ademais,	outros	eventos	foram	realizados	no	Icea,	tais	como:	
• Fes9val	de	inverno	
• Apresentação	NITE:	Polí9ca	de	Inovação	
• Mostra	de	videopoemas	do	poeta	Wir	Caetano	
• Seminário	de	Pesquisa	Ufop/Unifei	
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2.1		-	Metas,	ações	e	indicadores	dos	departamentos	

Os	departamentos	do	Icea	têm	autonomia	para	desenvolverem	suas	metas,	ações	e	indica-
dores	de	acordo	com	seus	planejamentos,	geralmente	 feitos	por	comissões	 internas	e	aprovados	
nas	assembleias	departamentais.	A	seguir,	nos	Quadros	3,	4,	5	e	6,	 são	apresentadas	as	metas	e	
ações	e	indicadores	do	Decea,	Decsi,	Deelt	e	Deenp	respec9vamente .	1

Quadro	3	-	Metas,	ações	e	indicadores	do	Decea	

METAS AÇÕES/ESTRATÉGIAS INDICADORES

Aumentar	o	número	de	
orientações	e	coorienta-
ções	de	TCC's

Sondagem	de	áreas	afins;	Criação	e	par9cipação	de	grupos	
de	seminários;	Aumentar	o	orientações	de	iniciação	cienyfi-
ca	
• Desenvolvimento	e	implementação	de	estratégias	

• Avaliar	os	resultados	ob9dos

Aumento	da	fração	de	
orientações	por	docen-
tes	do	departamento

Aumentar	o	número	de	
coordenações	em	ações	
extensionistas

Realização	de	cursos,	oficinas	e	workshops;	Envolvimento	
em	coorientação	de	docentes	que	não	têm	projetos	de	ex-
tensão	

• Elaboração	e	execução	de	projetos	
• Elaboração	de	novas	propostas	e	conclusão	dos	projetos	
em	andamento

Aumento	da	fração	de	
orientações	por	docen-
tes	do	departamento;	

Realizar	estudo	de	de-
manda	de	criação	de	cur-
so	de	licenciatura

U9llização	de	eventual	recurso	de	bolsa	PIBID	requisitada	ao	
conselho	departamental	para	estudo	de	viabilidade	e	de-
manda 
• Trabalhar	com	o	(a)	eventual	bolsista	

• Geração	de	relatório	com	as	informações	coletadas;	Dis-
cussão	no	Departamento	e	Ins9tuto

Relatório	de	andamento

Criação	de	curso	de	pós-
graduação	em	ensino	de	
ciências

Mobilizar	docentes	que	têm	pré-requisitos	para	a	criação	da	
especialização 
• Criação	da	proposta	de	pós	graduação	
• Submissão	da	proposta

Criação	do	curso

Aumentar	a	divulgação	
cienyfica	do	departamen-
to

Promover	seminários	informais	sobre	os	trabalhos	desen-
volvidos	no	departamento 
• Realizar	seminários	

• Avaliar	a	possibilidade	de	propor	de	uma	ação	extensio-
nista	na	área	de	divulgação	cienyfica

Número	de	projetos	
apresentados	por	proje-
tos	do	departamento

 estas informações são de inteira responsabilidade dos departamentos1
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Quadro	4	-	Metas,	ações	e	indicadores	do	Decsi	

Melhorar	índices	de	apro-
vação	em	disciplinas

Criar	ciclo	de	debates	didá9co/pedagógicos	entre	docentes;	
Repensar	a	u9lização	efe9va	de	monitores	e	tutores;	Incen-
9var	a	troca	de	experiências	de	docentes	que	lecionam	a	
mesma	disciplina 
• Promover	os	debates	e	ações	propostas	
• Promover	os	debates	e	ações	propostas

Comparação	numérica	
de	índices	de	aprovação;	
Número	de	par9cipação	
de	docentes	no	debate

METAS AÇÕES/ESTRATÉGIAS INDICADORES

Aumentar	o	número	de	
orientações	e	coorienta-
ções	de	TCC's

Sondagem	de	áreas	afins;	Criação	e	par9cipação	de	grupos	
de	seminários;	Aumentar	o	orientações	de	iniciação	cienyfi-
ca	
• Desenvolvimento	e	implementação	de	estratégias	

• Avaliar	os	resultados	ob9dos

Aumento	da	fração	de	
orientações	por	docen-
tes	do	departamento
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METAS AÇÕES/ESTRATÉGIAS INDICADORES

Preparar	o	Decsi	para	um	
curso	de	pós-graduação.

Definir	as	diretrizes	da	pós-graduação	do	Decsi.
Projeto	de	mestrado	profissional	sub-
me9do	ao	MEC

Realizar	projetos	de	ex-
tensão	que	levem	desen-
volvimento	à	região.

Organizar	e	propor	projetos	de	extensão.
Programas	e	projetos	de	extensão	
aprovados	junto	à	PROEX.	Mais	de	uma	
dezena	de	alunos	envolvidos.

Definir	professores	para	acompanhar	a	empre-
sa	júnior	(VisãoJr).

Orientação	de	alunos	vinculados	à	Vi-
são	(empresa	júnior).	

Buscar	aprimoramento	
nas	prá9cas	de	gestão.

Fomentar	a	transparência	da	informação.
Apresentação	do	esforço	departamen-
tal	com	os	números	do	departamento.

Automa9zar	processos	internos.

Desenvolvimento	de	um	so{ware	para	
gestão	e	automa9zação	de	processos	
de	estágio	do	departamento	(em	de-
senvolvimento).

Diminuir	a	evasão	e	re-
tenção	nos	cursos	do	
DECSI.

Definir	um	ambiente	online	para	compar9lhar	
materiais	de	disciplinas.

Compar9lhamento	e	padronização	do	
material	didá9co	da	discplina	de	Pro-
gramação	de	Computadores	I.

Avaliar/pesquisar	boas	prá9cas	didá9cas.
Envolvimento	de	docentes	em	reuniões	
que	tratam	de	metodologias	a9vas	no	
ensino	superior.

Promover	palestras,	seminários	e	fórum	de	
discussão

Promoção	do	evento	Icea	Tech.
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Quadro	5	-	Metas,	ações	e	indicadores	do	Deelt	

METAS AÇÕES/ESTRATÉGIAS INDICADORES

Escrever	uma	proposta	de	curso	de	
pós-graduação	em	parceria	com	a	
UNIFEI

Elaboração	da	proposta	e	do	convenio	UFOP-
UNIFEI

Projeto	escrito	e	subme9-
do	à	CAPES

Elevar	o	padrão	de	qualidade	do	
curso	de	graduação	para	alcançar

Conceito	Preliminar	de	Curso	(CPC)	
maior	a	quatro.

Analise	da	grade,	elaboração	de	projetos	de	pró-
a9va	que	levantem	informações	quanto	ao	de-
sempenho	das	disciplinas

Nota	do	curso

Elevar	a	taxa	de	sucesso	na	gradua-
ção

Os	professores	estão	pra9cando	outras	formas	de	
avaliação	(trabalhos,	projetos	e	etc.),	solicitação	
de	maior	bolsas	de	monitoria

Taxa	de	aprovações

Implantar	programa	de	mobilidade	
estudan9l	entre	os	campi	da	uni-
versidade	até	o	término	da	vigên-
cia	do	PDI.

Está	iniciando	a	a9vidade	de	procurar	universida-
des	fora	do	pais	para	fazer	convenios	de	inte-
cambio	e	obtenção	duplo	díploma

número	de	alunos	em	
mobilidade

Implementação	de	ações	de	recep-
ção	e	acolhimento	dos	calouros	por	
unidade	ou	curso.

Tem	uma	comissão	que	planeja	esta	ação..	Com	o	
tempo	estas	a9vidades	vão	melhorando

Opinião	dos	estudantes	
calouros

Expandir	a	u9lização	das	novas	
tecnologias	de	informação	como	
recurso

pedagógico	das	disciplinas	de	gra-
duação.

Alguns	professores	estão	construindo	ferramen-
tas	como	videos	para	complementar	a	aprendiza-
gem	dentro	da	sala	de	aula.	Um	maior	número	de	
visitas	técnicas	aconteceu	limitado	ao	orçamento	
da	universidade

redução	da	taxa	de	repro-
vação

Aumentar	convênios	de	estágios	
com	ins9tuições	públicas	e	priva-
das.

teve	um	projeto	de	extensão	de	bolsa	de	oportu-
nidades	para	procura	de	estágios

número	de	convenios	de	
estágio

Aumentar	o	Fator	H	médio	dos	
docentes	do	Departamento

Os	professores	procurar	formar	grupos	depesqui-
sa	para	desenvolver	um	maior	número	de	proje-
tos	e	consequentemente	publicar	em	revistas	
conceituadas

maior	média	da	planilha	
produ9vidade
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Quadro	6	-	Metas,	ações	e	indicadores	do	Deenp	

METAS AÇÕES/ESTRATÉGIAS
INDICADO-

RES

Contribuir	para	a	construção	do	Projeto	Polí9co	Peda-
gógico	do	curso	de	Engenharia	de	Produção.

Par9cipação	no	debate	sobre	o	projeto 0-1

Criação	e	condução	de	polí9cas	pedagógicas	para	a	
melhoria	do	Ensino.

Realização	do	Encontro	Didá9co	Pedagógi-
co

0-1

Submeter	pelo	menos	1	ar9go	qualis	B1	nas	Engenha-
rias	III	nos	próximos	4	anos.

Propor	submissão 0-1

Submissão	e	condução	de	projetos	de	pesquisa. Propor	submissão 0-1

Submissão	e	condução	de	projetos	de	extensão. Propor	submissão 0-1

Aumentar	a	par9cipação	do	DEENP	na	Administração	
Superior.

Par9cipar	de	comitês,	comissões,	conse-
lhos	e	afins

0-1

Apoio	à	elaboração	do	Projeto	Polí9co	Pedagógico	do	
curso	de	Engenharia	de	Produção.

Par9cipação	no	debate	sobre	o	projeto 0-1

Manutenção	da	comissão	permanente	de	autodesen-
volvimento	didá9co-pedagógico.

Manutenção	da	comissão 0-1

Criação	e	formalização	de	grupos	de	pesquisa	(UFOP	
ou	CNPq).

Criar	comissão 0-1

Criação	de	metas	de	extensão. Criar	comissão 0-1

Aumentar	a	par9cipação	docente	em	projetos	e	inicia-
9vas	extensionistas.

Apoio	da	assembleia	departamental 0-1

Apoiar/Contribuir	para	a	capacitação	docente. Apoio	da	assembleia	departamental 0-1

Apoiar/Incen9var	as	inicia9vas	de	internacionalização. Apoio	da	assembleia	departamental 0-1

Reformular	um	novo	plano	de	capacitação. Criar	comissão 0-1

Realizar	o	levantamento	das	comissões	e	ambientes	
organizacionais	em	que	o	DEENP	está	inserido	na	
UFOP.

Criar	comissão	/	designar	um	servidor 0-1

Monitorar	a	carga	de	trabalho	dos	docentes	em	rela-
ção	a	ensino,	pesquisa,	extensão	e	administra9vo.

Criar	mecanismo	para	monitoração 0-1
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	 Além	dos	indicadores	apontados	nos	Quadros	3,	4,	5	e	6,		cada	departamento	apresentou		
seus	resultados	de	produção	intelectual	e	trabalhos	de	conclusão	de	cursos,	como	pode	ser	visto	na	
Tabela	4.	

Tabela	4	-	Produção	dos	departamentos	do	Icea	

	 	 Com	relação	aos	dados	dos	cursos,	a	Tabela	5	mostra	a	quan9dade	de	alunos	matriculados,	
evadidos	e	que	colaram	grau	em	2019.	

Tabela	5	–	Indicadores	dos	cursos	

3.	Plano	de	Ação	para	2020	

	 As	 metas,	 ações	 e	 indicadores	 planejados	 para	 o	 Icea	 para	 2020	 estão	 apresentadas	 no	
Quadro	6.	No	Quadro	7,	estão	as	demandas	levantadas,	porém	sob	a	competência	da	Precam.		Já	o	
Quadro	8	apresenta	as	demandas	do	Coep	e	Coee	para	a	Prograd.		

Produção Decea Decsi Deelt Deenp Total

Projetos	de	extensão 9 6 9 10 34

Publicações 5 37 36 33 111

Projetos	de	pesquisa 8 10 12 9 39

TCCs	Concluídos 3 25 19 44 91

Total 25 78 76 96 275

Engenharia	de	
Computação

Engenharia	Elé-
trica

Engenharia	de	
Produção

Sistemas	de	
Informação

Total	do	
Icea

Matrículas 311 364 391 275 1341

Colação	de	grau 8 10 35 9 62

Evasão 70 64 50 52 236
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Quadro	6	-	Plano	de	Ação	do	Icea	para	2020	

OBJETIVOS	DO	PDI AÇÃO	UFOP DESCRIÇÃO METAS INDICADOR

Prover	soluções	de	TI	de	
qualidade	para	melhoria	
do	desempenho	das	a9vi-

dades	meio	e	fim

Funcionamento	do	
setor	de	informá9ca	do	

Icea

Ação	de	a9vidade	des9-
nada	ao	atendimento	de	
demandas	do	icea	pelo	

núcleo	local

Garan9r	o	
funciona-
mento	ade-
quado	do	
setor	

Indicador	quali-
ta9vo		descrito	
na	página	5	do	

manual

Implementar	mecanismos	
de	acolhimento,	recepção	
e	acompanhamento	dos	
graduandos	da	UFOP

Realização	do	REIC	-	
Recepção	Integrada	de	
Calouros	em	2020-1	e	

2020-2


Realização	de	duas	edi-
ções	do	REIC	-	Recepção	
Inegrada	de	calouros	em	

2020

Realizar	o	
Reic

Indicador	biná-
rio:	0	-	realizar;	
1	-	Não	realizar;

Estudo	de	viabilidade	e	
elaboração	de	proposta	

para	a	criação	de	
novo(s)	curso(s)	de	
graduação	no	Icea	

Obje9vo	do	PDI	(Não	
disponível	na	coluna	E):		
Par9cipar	no	atendimen-
to	às	demandas	de	cres-
cimento	do	ensino	de	
graduação		-	Meta	12	

PNE

Descrição:	Elaboração	de	
relatório	com	o	estudo	
de	viabilidade	e	proposta	
de	criação	de	um	ou	mais	
cursos	de	graduação	no	

Icea

Realizar	o	
Estudo

Indicador	biná-
rio:	0	-	realizar;	
1	-	Não	realizar;

Promover	o	fortalecimento	
e	a	valorização	dos	cursos	

de	licenciatura

Criação	de	uma	licenci-
atura	em	ciência	básica

Recurso	humano	(bolsis-
ta)	que	realize	estudos	da	
relevância	da	proposta,	
bem	como	suas	implica-
ções	e	custos	ao	ins9tuto

Criação	de	
um	curso	de	
licenciatura	
em	ciência	
básica

Indicador	biná-
rio	(0-1)
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Promover	a	melhoria	con-
ynua	da	oferta	de	estágios	
nos	cursos	de	graduação	

da	UFOP

Central	de	Estágios


Ação	des9nada	à	criação	
de	uma	central	de	está-
gios	no	ICea	vinculado	à	
prograd	que	seja	respon-
sãvel	por	prospectar	e	
estabelecer	parcerias	

para	garan9r	uma	maior	
oferta	de	estágios	para	os	
estudantes	da	unidade	

Possuir	uma	
Central	de	
Estágios	no	
Icea	operante	
e	funcional

Indicador	biná-
rio:	0	-	não	pos-
suir;	1	-	possuir

Integrar	os	campi	da	UFOP	
por	meio	da	comunicação	

ins9tucional

Manutenção	do	Site	e		
criação	do	Núcleo	de	
Comunicação	Ins9tuci-

onal	no	Icea


Ação	des9nada	à	criação	
de	um	NCI	no	Icea	vincu-
lado	à	CCI	que	seja	res-
ponsãvel	pela	cobertura	
e	divulgação,	em	meio	

digital	das	ações	do	Ins9-
tuto	

Possuir	um	
NCI	funcional	
e	operante	
no	Icea

Indicador	quali-
ta9vo:	0	-	não	
possuir;	1	-	pos-
suir	meios	de	
prover	a	comu-
nicação	ins9tu-
cional;	2	-	pro-
ver	a	comunica-
ção	ins9tucional	
de	forma	ali-
nhada	e	super-
visionada	pela	
CCI	através	de	

um	NCI

Prover	soluções	de	TI	de	
qualidade	para	melhoria	
do	desempenho	das	a9vi-

dades	meio	e	fim

Prover	Gestão	da	In-
formação	no	Decsi

Bolsista	BDI	para	execu-
tar	a9vidades	de	Gestão	
da	Informação	a	fim	de	
organizar	as	informações	
do	departamento,	mape-
amento	de	processos,	
gestão	de	conteúdo	e	
gestão	de	documentos	

do	Decsi

Melhorar	a	
gestão	da	
informação	
no	departa-

mento

Funcionamento	
do	setor	(1-5)

OBJETIVOS	DO	PDI AÇÃO	UFOP DESCRIÇÃO METAS INDICADOR
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Fortalecer	as	condições	de	
pesquisa	em	todos	os	

campi	e	unidades	acadê-
micas

Seminário	de	Pesquisa

Ação	des9nada	à	organi-
zação	de	um	seminário	
de	pesquisa	que	terá	

como	obje9vo	o	es9mulo	
à	criação	de	grupos	pes-
quisa,	troca	de	experiên-
cias	e	elaboração	de	pro-
posta	de	cursos	de	pós-
graduação	em	parceria	
com	outras	IES	da	região	

Realizar	um	
Seminário	de	
Ensino,	Pes-
quisa	e	Ex-
tensão	do	

Icea

Indicador	biná-
rio:	0	-	realizar;	
1	-	Não	realizar;

Aprimorar	o	desenvolvi-
mento	do	servidor	no	
exercício	do	cargo

Levantamento	das	atri-
buições	dos	setores	e	

dos	cargos.

Desenvolvimento	de	uma	
ferramenta	digital	para	
alocação	de	a9vidades	
dentro	do	departamento

Dimensionar	
e	o9mizar	a	
força	de	tra-
balho	das	
unidades	

acadêmicas	e	
administra9-
vas	da	UFOP.

Número	de	se-
tores	com	sis-
tema	de	dimen-
sionamento	da	
força	de	traba-
lho	implemen-
tado/número	de	
setores	da	uni-
dade	x	100%.

OBJETIVOS	DO	PDI AÇÃO	UFOP DESCRIÇÃO METAS INDICADOR
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Quadro	7	-	Plano	de	Ação	do	Icea	para	2020	de	demandas	para	a	Precam	

Implementar	mecanismos	
de	acolhimento,	recepção	
e	acompanhamento	dos	
graduandos	da	UFOP

Ins9tuição	de	progra-
mas	de	orientação	

acadêmica	em	todos	os	
cursos////Intensifica-
ção	das	estratégias	de	
iden9ficação	e	acom-
panhamento	dos	estu-
dantes	com	baixo	de-

sempenho

acadêmico

Bolsistas	para	desenvol-
vimeto	de	um	programa	
es9lo	PET	para	orienta-
ção	e	acompanhamento	
acadêmico	dos	alunos	do	
curso	de	engenharia	de	

produção	do	ICEA

Desenvolver,	
em	até	qua-
tro	anos,	em	
todos	os	cur-
sos	de	gradu-
ação,	ações	
permanentes	
de	recepção	
e	acolhimen-
to	dos	estu-
dantes	calou-
ros./////De-
senvolver,	em	
até	quatro	
anos,	em	

todos	os	cur-
sos	de	gradu-
ação,	ações	
permanentes	
de	acompa-
nhamento	e	
de	orientação	
dos	estudan-
tes	em	rela-
ção	às	suas	
vidas	acadê-

micas

Número	de	alu-
nos	acompa-

nhados	nos	dois	
primeros	anos	

do	curso

OBJETIVOS	DO	PDI AÇÃO	UFOP DESCRIÇÃO METAS INDICADOR

OBJETIVOS	DO	PDI AÇÃO	UFOP DESCRIÇÃO METAS INDICADOR

Modernizar	e	expandir	as	
instalações	qsicas	acadê-
micas,	administra9vas	e	de	
lazer/esporte/convivência

Manutenção	
predial

Manutenção	da	infraes-
trutura	qsica	do	Icea	e	
do	Campus	João	Monle-

vade

Garan9r	o	funciona-
mento	adequado	do	

setor	

Indicador	qualita9-
vo		descrito	na	

página	5	do	manu-
al

 
Campus	João	Monlevade	–	Rua	Trinta	e	Seis,	nº	115,	Bairro	Loanda,	João	Monlevade,	MG	–	35931-008



 
Ministério	da	Educação	

Universidade	Federal	de	Ouro	Preto	
Ins9tuto	de	Ciências	Exatas	e	Aplicadas

Quadro	8	-	Ações	dos	Colegiados	para	a	Prograd	

Modernizar	e	expandir	as	
instalações	qsicas	acadê-
micas,	administra9vas	e	de	
lazer/esporte/convivência

Reforma	do	
Bloco	B	(Bi-
blioteca)

Adequação	da	estrutura	
predial	para	recebimen-
to	da	biblioteca,	salas	
de	estudos	e	espaço	

para	en9dades	estudan-
9s	com	qualidade	e	de	

forma	segura

Garan9r	o	funciona-
mento	adequado	do	

setor	

Indicador	qualita9-
vo		descrito	na	

página	5	do	manu-
al

Modernizar	e	expandir	as	
instalações	qsicas	acadê-
micas,	administra9vas	e	de	
lazer/esporte/convivência

Instalação	de	
divisórias	no	

bloco	A


Adequação	da	estrutura	
predial	para	recebimen-
to	de	dois	novos	gabine-
tes	para	alocação	de	

professores.	Na	situação	
atual,	4	professores	es-

tão	sem	gabinete.

Garan9r	o	funciona-
mento	adequado	do	

setor	

Indicador	qualita9-
vo		descrito	na	

página	5	do	manu-
al

OBJETIVOS	DO	PDI AÇÃO	UFOP DESCRIÇÃO METAS INDICADOR

Colegia-
do OBJETIVOS	DO	PDI AÇÃO	UFOP DESCRIÇÃO METAS INDICADOR

Coep

Possibilitar	o	crédito	curri-
cular	na	graduação	em	
programas	e	projetos	de	
extensão	universitária,	
orientando	prioritaria-
mente	as	ações	para	as	
áreas	de	grande	per9nên-

cia	social

Execução	de	
ações	de	exten-
são	que	permitam	
a	curricularização	
da	extensão	no	

curso

Transporte	
para	ações	de	
extensão	de	
80	alunos	por	
semestre.

Assegurar	o	míni-
mo	de	10%	do	
total	de	créditos	
curriculares	exigi-
dos	para	a	gradua-
ção	em	programas	
e	projetos	de	ex-
tensão	universitá-
ria,	conforme	es-
tratégia	12.7	da	

12ª	meta	do	Plano	
Nacional	de	Edu-

cação

Número	de	
Ações	de	Ex-
tensão	de	

Curriculariza-
ção	realizadas
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4.	Outras	informações	relevantes	

	 O	ano	2019	teve	desafios	relacionados	ao	cenário	da	educação	pública	no	Brasil.	Não	obs-
tante,	esses	desafios	 impactaram	o	Icea.	O	Ins9tuto	demanda	da	obra	de	um	bloco	de	salas	para	
abrigar,	principalmente	a	biblioteca	da	Unidade.	Atualmente,	a	biblioteca	está	situada	no	4º	andar	
do	bloco	administra9vo.	Esse	fato	é	visto	com	preocupação	pela	diretoria	do	Ins9tuto	porque	a	in-
fraestrutura	do	prédio	não	foi	planejada	pra	suportar	o	peso	das	estantes	e	dos	livros	da	biblioteca,	
tanto	que,	rachaduras	são	visíveis	no	local.	
	 Outro	ponto	preocupante	no	Ins9tuto	referiu-se	à	acessibilidade	no	bloco	de	laboratórios.	
Nesse	bloco,	o	elevador	não	funciona	e	um	aluno	com	problemas	de	mobilidade	severa	matricula-
do	no	curso	de	Engenharia	Elétrica	ficou	prejudicado	com	as	aulas.	Além	do	elevador,	as	bancadas	
dos	laboratórios	não	eram	acessíveis	para	o	aluno.		
	 Os	desafios	encontrados	pelo	Icea	em	2019	foram	paralelamente	contrastados	com	os	pon-
tos	posi9vos,	pois,	 iniciou-se	a	reforma	do	Bloco	B	e	melhorias	de	acessibilidade	foram	feitas	em	
todo	campus,	como	a	colocação	de	mapas	táteis,	rampas	e	vagas	de	estacionamento	específicas.

Ter	a	internacionalização	
como	parte	intrínseca	do	
ambiente	acadêmico	e	
cultural	da	comunidade	
UFOP,	colaborando	para	a	
produção	do	conhecimen-
to	cienyfico,	tecnológico,	
social,	cultural,	patrimoni-
al	e	ambiental,	e	aumen-
tando	a	inserção	da	UFOP	
no	universo	cienyfico	in-

ternacional

Busca	de	mais	
interação	com	a	
América	La9na,	
com	os	países	
africanos	e	com	
os	países	do	

BRICS

Bolsistas	para	
tradução	na	
página	do	
curso	para	

inglês	e	espa-
nhol.

Ter	todos	os	sites	
dos	cursos	de	gra-
duação	traduzidos	
para	o	inglês	até	

2020

Número	de	
sites	traduzi-
dos	do	curso	
de	Engenha-
ria	de	Produ-

ção

Coee Fortalecer	a	imagem	ins9-
tucional

Plano	pedagógico	
do	curso

Realizar	uma	
revisão	das	
ementas	das	
disciplinas,	
com	a	finali-
dade	de	enri-
quecer	o	Pla-
no	Pedagógico	

do	Curso.

Fazer	uma	análise	
da	grade	curricular	
e	atualizar,	dimi-
nuiria	a	taxa	de	

evasão	dos	discen-
tes

Diminuir	a	
evasão	e	re-
provações	
através	de	
incen9vos	
que	aumen-
tem	o	interes-
se	de	discen-
tes	pelo	curso
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	Vice-Diretora: Lucinéia Souza Maia
	RELATÓRIO DE ATIVIDADES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 2019
	1. Informações da Unidade Acadêmica
	O Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas - Icea é uma unidade da Ufop localizada na cidade de João Monlevade - MG. A atual diretoria (mandato 2019-2023) é composta pelos professores: Diretor: Thiago Augusto de Oliveira Silva; vice-diretora: Lucinéia Souza Maia
	O Icea oferece quatro cursos de graduação nas áreas de engenharia e tecnologia. Cada curso é coordenado por um docente e apoiado por um colegiado. Além dos colegiados, cada curso tem um Núcleo Docente Estruturante - NDE com um presidente e outros membros docentes. O Quadro 1 apresenta os cursos, os nomes dos coordenadores e dos presidentes do NDE, assim como seus respectivos mandatos.
	Quadro 1 - Estrutura dos cursos de graduação do Icea
	Além dos cursos de graduação, em 2019 iniciou-se no Icea o curso de pós-graduação Strictu Sensu - Mestrado Acadêmico em Engenharia de Produção sob a coordenação do professor Alexandre Xavier Martins.
	No Icea, quatro departamentos dão suporte aos cursos oferecidos. Cada departamento tem um chefe, como pode ser visto no Quadro 2.
	Quadro 2 - Relação dos Departamentos do Icea
	1.1 Recursos humanos do Icea
	O Icea conta 25 (vinte e cinco) servidores técnico-administrativos efetivos - TAEs, dos quais 9 (nove) são lotados diretamente no Instituto e os outros 16 (dezesseis) estão distribuídos nos departamentos e setores da Ufop (Sisbin e Prace). A carga horária semanal desses servidores varia entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) horas semanais conforme aqueles que são flexibilizados, são estudantes ou têm redução de carga horária, como mostra a Tabela 1.
	Tabela 1 - Quantidade de TAEs do Icea
	Além dos TAEs, o Icea conta com 22 (vinte e dois) colaboradores anistiados distribuídos em atividades diversas. Empresas terceirizadas pela Ufop suprem as demandas de recepção, serviços gerais, portaria, vigilância, cantina e restaurante.
	Com relação aos servidores docentes, esses são lotados nos Departamentos, conforme a Tabela 2. Todos os professores têm 40 horas semanais, sendo que, os professores efetivos são do regime de dedicação exclusiva.
	Tabela 2 - Quantidade de docentes do Icea
	1.2 A Infraestrutura física do Icea
	A infraestrutura física do Icea compreende todo o Campus João Monlevade composta de salas de aula, laboratórios e demais espaços para a comunid
	ade acadêmica. Ressalta-se que, em 2019, houve reforma de um bloco de salas de aula, o Bloco B, logo algumas atividades que eram realizadas neste bloco foram transferidas para outros espaços.  Com relação aos laboratórios, o Icea possui 25 (vinte e cinco) nas categorias de ensino, pesquisa e uso geral, como pode ser visto na Tabela 3.
	Tabela 3 - Laboratórios do Icea
	Além disso, são 21 salas de aula e 43 salas de professores (gabinetes).  Para suporte aos discentes existem no Icea espaços para o Diretório Acadêmico, as empresas juniores, a incubadora de empreendimentos solidários, o Núcleo de Assuntos Comunitários Estudantis - Nace, além de espaço para o serviço de xerox e uma quadra poliesportiva.
	O Icea conta também com espaços para biblioteca, restaurante universitário, cantina, um auditório, sala de reuniões, recepção, suporte de informática, centro de extensão e outros ambientes como copa, almoxarifados, armazém, depósito, oficina, portaria e banheiros.
	Para as atividades administrativas, o Icea possui três salas para a diretoria, uma para a administração e quatro para as secretarias dos departamentos. Para suporte às atividades de ensino há uma sala para os colegiados e NDEs e duas salas para a Seção de Ensino.
	2. Principais ações desenvolvidas
	No âmbito do Instituto as principais ações realizadas em 2019 foram:
	Workshop de Planejamento Estratégico do Icea: O Workshop teve como objetivo iniciar as discussões sobre Planejamento Estratégico no Instituto. Nesse contexto, professores do Deenp explicaram sobre a importância do Planejamento e em seguida foi realizado um brainstorming levantando os pontos fortes e fracos (internos e externos), em quatro eixos: ensino, pesquisa, extensão e gestão administrativa.
	Comissão de saúde ocupacional do Icea: Foi iniciado no Icea, com a anuência do Siass, uma comissão para realizar ações que apoiem a promoção da saúde ocupacional dos servidores. Esta comissão levantou os principais assuntos a serem abordados, as dinâmicas e as datas a serem realizadas.
	Melhoria da comunicação institucional: com o apoio de um bolsista de desenvolvimento institucional (BDI), o Icea tem mantido atualizada as informações do site, com destaque para as resoluções do Conselho Departamental (CDICEA). Além disso, foram criados perfis nas redes sociais Facebook e Instagram para a divulgação de informações.
	Além dessas ações, o Icea realizou os seguintes eventos:
	Reic (Recepção Integrada de Calouros) - evento promovido em cada início de semestre para os alunos ingressantes dos cursos de graduação do Icea.
	Campus Aberto e Dia C da Ciência: Neste dia, o Instituto recebeu estudantes de ensino médio e 9º ano do ensino fundamental para conhecerem suas instalações, cursos, ações de extensão e de pesquisa e para participarem de atividades culturais.
	IceaTech: evento com palestras e minicursos sobre tecnologia e inovação. Nesse evento ocorreu o Hackathon, uma maratona em que os alunos trabalharam em equipe para buscar as melhores soluções para os desafios propostos.
	Ademais, outros eventos foram realizados no Icea, tais como:
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	2.1  - Metas, ações e indicadores dos departamentos
	Os departamentos do Icea têm autonomia para desenvolverem suas metas, ações e indicadores de acordo com seus planejamentos, geralmente feitos por comissões internas e aprovados nas assembleias departamentais. A seguir, nos Quadros 3, 4, 5 e 6, são apresentadas as metas e ações e indicadores do Decea, Decsi, Deelt e Deenp respectivamente.
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	Além dos indicadores apontados nos Quadros 3, 4, 5 e 6,  cada departamento apresentou  seus resultados de produção intelectual e trabalhos de conclusão de cursos, como pode ser visto na Tabela 4.
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	Com relação aos dados dos cursos, a Tabela 5 mostra a quantidade de alunos matriculados, evadidos e que colaram grau em 2019.
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	3. Plano de Ação para 2020
	As metas, ações e indicadores planejados para o Icea para 2020 estão apresentadas no Quadro 6. No Quadro 7, estão as demandas levantadas, porém sob a competência da Precam.  Já o Quadro 8 apresenta as demandas do Coep e Coee para a Prograd.
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	4. Outras informações relevantes
	O ano 2019 teve desafios relacionados ao cenário da educação pública no Brasil. Não obstante, esses desafios impactaram o Icea. O Instituto demanda da obra de um bloco de salas para abrigar, principalmente a biblioteca da Unidade. Atualmente, a biblioteca está situada no 4º andar do bloco administrativo. Esse fato é visto com preocupação pela diretoria do Instituto porque a infraestrutura do prédio não foi planejada pra suportar o peso das estantes e dos livros da biblioteca, tanto que, rachaduras são visíveis no local.
	Outro ponto preocupante no Instituto referiu-se à acessibilidade no bloco de laboratórios. Nesse bloco, o elevador não funciona e um aluno com problemas de mobilidade severa matriculado no curso de Engenharia Elétrica ficou prejudicado com as aulas. Além do elevador, as bancadas dos laboratórios não eram acessíveis para o aluno.
	Os desafios encontrados pelo Icea em 2019 foram paralelamente contrastados com os pontos positivos, pois, iniciou-se a reforma do Bloco B e melhorias de acessibilidade foram feitas em todo campus, como a colocação de mapas táteis, rampas e vagas de estacionamento específicas.

