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 Adquirir máquinas, implementos e equipamentos agrícolas essenciais que as

Fazendas Experimentais não dispõem para seu adequado funcionamento e renovar

aqueles que se encontram sucateados;

 Organização interna e busca pela excelência para transformar as Fazendas

Experimentais em Fazendas-Modelo, a longo prazo;

 Buscar a adequação técnica, sanitária e ambiental de instalações zootécnicas

e de produção vegetal, para atendimento às legislações e normativos pertinentes;

 Prover apoio para o desenvolvimento de atividades de ensino,  pesquisa e

extensão nas Fazendas Experimentais.

3.10.2 Resultados a serem alcançados

 Promover as adequações técnicas, sanitárias, de infraestrutura e logísticas

para o adequado funcionamento das unidades educativas de produção agropecuária

existentes nas Fazendas Experimentais;

 Investir na aquisição de máquinas, implementos e equipamentos agrícolas

para atender as demandas das Fazendas Experimentais;

 Continuar  implementando  procedimentos  organizacionais  internos  para

maior  envolvimento  da equipe  nos  processos  e melhor  distribuição  da carga de

trabalho entre os servidores e colaboradores;

 Buscar viabilizar a execução do constante no Plano Anual de Contratações

das Fazendas Experimentais, sempre priorizando itens essenciais e emergenciais;

  Viabilizar a otimização, padronização e eficiência dos processos;

 Melhorar o controle interno, gerando indicadores e relatórios técnicos para

embasamento da tomada de decisão e minimização dos riscos;

 Ampliar a produção de alimentos para atender as demandas do restaurante

universitário  dos  Campi  JK  e  do  Mucuri,  mediante  apoio  da  PROACE  sob

gerenciamento de fundação de apoio.

3.11 Unidade Organizacional:  Superintendência  de  Projetos  e  Desenvolvimento
(SP&D)

195. Considerando que a missão da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e

Mucuri  -  UFVJM  consiste  em  produzir  e  disseminar  o  conhecimento  e  a  inovação
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integrando  o  ensino,  a  pesquisa  e  a  extensão  como  propulsores  do  desenvolvimento

regional e nacional.

196. Considerando  que  o  artigo  5º  do  Estatuto  da  UFVJM determina  que  para  a

consecução de seus objetivos, a UFVJM tem como finalidade:

I - Gerar, desenvolver, disseminar e aplicar o conhecimento por meio do ensino,

da  pesquisa  e  da  extensão,  de  forma  indissociada  entre  si  e  integrados  na

educação do cidadão, na formação técnico-profissional, na difusão da cultura e

na criação filosófica, artistica, literária, cientifica e tecnológica;

II - Estimular o entendimento e o debate dos problemas do mundo moderno, em

particular os regionais e nacionais;

III  -  Prestar  serviços  à  comunidade  e  estabelecer  com  ela  uma  relação  de

interatividade, por meio de ações de extensão; 

IV - Complementar a formação cultural, intelectual e ética de seu corpo docente,

discente e técnico-administrativo;

V - Contribuir para o processo de desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e

Mucuri e do Brasil;

VI - No interesse de seus objetivos, procurar manter cooperação e integração

com instituições nacionais e internacionais;

(...).

197. Por fim, considerando que o Plano Estratégico Institucional aponta para a premente

necessidade da UFVJM de fortalecimento da sua capacidade institucional, justificou-se a

criação da Superintendência de Projetos e Desenvolvimento (SP&D), por meio da Portaria

Nº  1805,  de  18  de  agosto  de  2021,  a  qual,  entre  suas  principais  competências,  é

responsável pelas atividades abaixo mencionadas.

3.11.1 Identificação sucinta dos macroprocessos, produtos e serviços prestados

 Propor  políticas  interinstitucionais  que  visam  o  desenvolvimento

mesorregional dos territórios de abrangência da UFVJM;

 Fortalecer parcerias com instituições públicas e privadas em nível regional,

estadual, nacional e internacional;

 Manter  intercâmbio  permanente  com  potenciais  parceiros  públicos  ou

privados, de natureza física ou jurídica;

 Fortalecer a interação entre a Pró-reitoria de Extensão (Proexc); Pró-reitoria

de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG), Centro de Inovação Tecnológica (CITec),

Fundações de Apoio; Diretoria de Convênios e Projetos (DICONV), Diretoria de

Produtos  e  Serviços  (DPS)  e  Superintendência  de  Fazendas  (SUPERFA)  da

UFVJM, conforme ilustrado na Figura 20;

 Promover,  em  conjunto  com  os  docentes  e  técnico-administrativos  da

UFVJM,  a  transformação  de  problemas  e  demandas  da  comunidade  interna  e

externa em ações e projetos;
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 Desenvolver na instituição a cultura da elaboração de projetos de ensino,

pesquisa,  extensão  e  inovação  tecnológica  visando  o  desenvolvimento  social  e

econômico dos territórios de abrangência da UFVJM;

 Estimular o envolvimento de docentes, técnico-administrativos e discentes

na elaboração de projetos de ensino de graduação e pós-graduação, de pesquisa

aplicada, de ações de extensão, de inovação tecnológica e prestação de serviços;

 Estimular  e  valorizar  os  talentos  da  instituição  na  criatividade  e

empreendedorismo  em  setores  consideradas  potencialmente  estratégicas  para  a

UFVJM; 

 Ampliar a captação de recursos financeiros perante as instituições públicas e

privadas  objetivando  otimizar  as  competências  das  Pró-reitorias  de  Graduação

(Prograd), de Extensão e Cultura (Proexc); de Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG) e

de  Assistência  Comunitária  e  Estudantil  (Proace)  e  do  Centro  de  Inovação

Tecnológica (CITec) da UFVJM.

Figura 20. A Superintendência de Projetos & Desenvolvimento amplia e fortalece a integração de diversos
setores da UFVJM objetivando otimizar a capacidade institucional.

3.11.2 Reultados a serem alcançados

 Implementar  mecanismos  promotores  do  aumento  da  receita  própria  da

UFVJM;

 Atuar  como  órgão  interlocutor  e  gestor  das  demandas  da  comunidade

externa e seu devido encaminhamento aos setores estratégicos da UFVJM seguindo

procedimentos operacionais padronizados fundados em normativos jurídicos e em

estrito cumprimento dos ritos da legalidade, conforme ilustrado na Figura 21;

96



PROJETODEREESTRUTURAÇÃODASUNIDADESORGANIZACIONAISDAUFVJM

 Articular com os setores estratégicos da UFVJM para o atendimento das

demandas apresentadas pelos parceiros públicos ou privados, em conformidade com

o escopo desta SP&D acorde seu regime interno;

 Administrar macroprocessos em conformidade às práticas sistematizadas de

gestão de riscos, controles internos e governança pública.

Figura 21. A Superintendência de Projetos & Desenvolvimento absorverá as demandas das comunidades
acadêmica e externa e, após análise por específicas equipes e grupos de trabalho da UFVJM proverá a
entrega dos produtos solicitados.

3.12 Unidade Organizacional: Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação – PRPPG

198. A Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação é o órgão de assessoramento da reitoria,

que tem por finalidade apreciar, coordenar, auxiliar, deliberar, supervisionar e homologar as

atividades de pesquisa e de pós-graduação da instituição. A estrutura organizacional descrita

no Regimento Interno (Resolução CONSU Nº20, de 09  de dezembro de 2019  ) não retrata a

realidade operacional  da PRPPG. Ademais,  a inovação tecnológica não figura como parte

integrante dessa pró-reitoria, condição esta que diverge do Estatuto e do Regimento Geral da

UFVJM, conforme disposto no art. 50 do  Estatuto da UFVJM e no art. 105 do Regimento

Geral), e que requer adequação estrutural com vista à eficiência dos processos internos.

199. Nos macroprocessos finalísticos constantes no Plano Estratégico da UFVJM, definiu-

se dois processos para melhoria dos indicadores acadêmicos de pesquisa e pós-graduação,

concernentes ao desenvolvimento de pesquisas aplicadas e melhoramento da avaliação dos

programas de pós-graduação, quais sejam:

I - Estimular a pesquisa aplicada para o desenvolvimento regional;

II - Revisar/reformar os programas de pós-graduação da UFVJM.

200. Conforme constante no Plano Estratégico Institucional, visando alcançar os objetivos

propostos, foram traçadas pela PRPPG as seguintes metas:
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