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Considerações iniciais
● Relatório de gestão 2018-2019

○ Impacto social e articulação ensino/pesquisa/extensão com setores estratégicos da região de 
JF: poucos avanços

○ Avanço das câmaras com respeito a indicadores e táticas sobre retenção e evasão: bastante 
avançado

○ Docentes/carga horária: em andamento com PIT/RIT, requerendo urgência

● Análise objetiva e considerando a Unidade
○ A rotina da gestão sinaliza a necessidade de avaliação das atividades/carga-horária
○ Autocrítica, em amplo sentido
○ Atividades contabilizadas e não contabilizadas nas horas do regime de contratação

● As atividades, uma vez iniciadas, constituem institucionalidade
○ Exige-se

■ Decisões criteriosas a priori
■ Esforços de desenvolvimento a posteriori

● Dados, metas, planos, ação



Estratégia
● Planos FACC vs. Estratégia implícita

○ Centro de excelência acadêmica vs. Diversificação do portfólio como padrão estratégico
○ Dinâmica de iniciativas da Unidade
○ Portfólio hoje: graduações, lato e stricto sensu e outras atividades administrativas, de 

pesquisa e extensão



Graduação No. de 
alunos

Administração 374
Ciências Contábeis 395
Administração Pública (EaD) (26% Docentes Facc) 238
Total Graduações 1007

Pontos de atenção
● Evasão (2011-2019: ADM, 23,8%; CCont, 24,52%, 2009-2018: BAP, 48,7%), retenção (que não 

concluem no prazo regular) (ADM, 21,37%, CCont, 25,9%, BAP, 77,3%) e reprovação (em apuração 
com CGCO, raciocínio quantitativo e lógico-interpretativo)

● Avaliação questionário ENADE-ADM abaixo das médias nacionais: ética e cidadania, apresentação 
de plano de aula, infraestrutura, caráter de aplicação, domínio de conteúdo etc.

● Outras avaliações para desenvolvimento dos cursos, inclusive reformas curriculares
● Currículo BAP relativamente fora do escopo dominante dos Deptos., refletindo também na adesão de 

docentes (26% Docentes Facc)
● Incertezas sobre bolsas



Pontos de atenção
● Número excessivo de cursos
● 61% docentes FACC
● Necessidade de racionalização da 

oferta (p. ex. limitar o número anual?)
● Procura mediana e sem seleção real
● Currículos Esp. EaD relativamente 

fora do escopo dominante dos 
Deptos., refletindo também na 
adesão de docentes (32,73% 
Docentes Facc)

● Incertezas sobre bolsas

Lato Sensu No. de alunos

MBA 2019 2020 
(previsão) Total

Contabilidade Financeira e Gerencial Não ofertado 24 24
Finanças Corporativas 24 30 54
Finanças Quantitativas Não ofertado Não realizado 0
Gestão Comercial e Vendas Não ofertado 23 23
Gestão de Pessoas 34 29 63
Inovação e Empreendedorismo Não ofertado 23 23
Logística Empresarial e Supply Chain 24 22 46
Marketing Estratégico Não realizado Não realizado 0
Total MBA 82 151 233

Especializações EaD No. de alunos
Gestão pública 157
Gestão pública e organização de saúde 149
Gestão pública municipal 112
Total Esp. EaD 418

Total Geral Lato Sensu 651

OBS.: Especialização presencial e gratuita Estado, Políticas 
Públicas e Desenvolvimento não ofertada por decisão 
administrativa. 345 interessados (em 3mar2020). Avaliação: 
Sem capacidade de execução



Stricto Sensu No. de 
alunos

Mestrado Acadêmico (70% 
Docente Facc, 12/17, sendo 3 
colaboradores em 12)

36

Mestrado Profissional (78% 
Docente Facc, 7/9, sendo 1 
colaborador em 7. 6 em 7 são 
também do acadêmico)

10

Caed (adesão institucional da 
FACC. 5 Docentes)
Total Geral Stricto Sensu 46

Pontos de atenção
● Baixa pontuação média (~80 em 250 

mínimos para nota 4)
● Procura mediana apresentou queda
● O mesmo corpo docente em dois 

mestrados, restringindo a aplicação dos 
escopos particulares e aumentando a 
sobrecarga de aulas e orientações

● Novas exigências CAPES da ficha de 
avaliação que demandam constante 
avaliação, produção e impacto social

● Clara ameaça de encerramento dos 
mestrados



Capacidades de efetivos
● CAD: 22, sendo 2 licenças e 1 recrutamento Reitoria (com substituto), 1 

recrutamento Fadepe e 2 recrutamentos Cead. Total: 16
○ Com expectativa de aumento das licenças

● FIN: 18, sendo 6 licenças capacitação, 1 recrutamento Reitoria (com 
substituto) e 1 recrutamento Cead. Total: 10

○ Com expectativa de aumento das licenças

● 26 é o número real da capacidade de efetivos para atividades de 
desenvolvimento do portfólio diretamente e de outras atividades 
taticamente relevantes (comissões etc.)

○ 8 em cargos eletivos centrais, 8 como vices, 9 coordenações lato sensu, 1 coordenação de 
extensão… além de outras atividades como comissões externas



Total Geral Alunos 1704
1704/(capacidade efetivos) 26 65,54
1704/(todos os efetivos) 40 42,60

Fac. SeSo (incluindo extensão e doutorado): 35 (875/25)
FAC. ECO. (incluindo doutorado): 18,4 (460/25)
UFJF em 2017: 12,33
Brasil em 2011: 17,4

Diagnóstico: a capacidade de efetivos cheia já colocaria 
condições restritivas



● Graduações
○ Levantamento de dados, avaliação, aperfeiçoamento de vários aspectos (incluindo 

desproporções na distribuição de TCCs), reformas curriculares, avaliação estágio 
(orientações e concedentes), mentoria/tutoria, “laboratório de casos” etc.

● Extensão
○ Programas

■ NAFF: descontinuado (mais de 1,000 atendimentos)
■ LabG: reorganizado

○ Coordenação de extensão (sem FG): organização dos projetos, programas e da 
implementação e controle dos 10% em extensão nos currículos, o que provavelmente exigirá 
capacidades adicionais da FACC

○ Projetos diversos de extensão, inclusive de interface com pesquisa (impacto social)

Atividades para desenvolvimento





Atividades para desenvolvimento
● Atividades frequentes

○ CAMPE e LabG: requer professores orientadores
○ Demandas do Critt
○ Parceria HU e Prefeitura: em desenvolvimento (p. ex. dinâmicas departamentais)
○ Comissões e Comitês UFJF e FACC (p. ex. relação direção-chefias e atribuição de 

carga-horária)

● Administrativas e institucionais
○ Avaliação dos serviços, imagem etc.
○ Parcerias

■ CBN: em andamento, com algumas dificuldades
■ SEBRAE: congelada



Fatores a considerar
● Problemas identificados no portfólio
● Volume de atividades que demandam atenção para desenvolvimento
● Outros fatores

○ Incertezas na reposição de aposentadorias
○ Incertezas na manutenção de bolsas para cursos EaD
○ Cortes de bolsas para o stricto sensu
○ Cortes de recursos em geral



Avaliação
● Portfólio amplo para capacidades reduzidas, exigindo adequação
● Recomendação: adotar estratégia explícita de aperfeiçoamento de portfólio 

reduzido: focar para desenvolver
● Implica decisão de descontinuar e racionalizar
● Implica uma distribuição de frentes e redimensionamento da carga horária 

aplicada e compromissos: impactos sobre PIT/RIT
● A questão-chave: o que racionalizar ou descontinuar? Ao avesso, quais são 

as prioridades a serem desenvolvidas?


