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RESUMO

Universidades são ambientes dinâmicos, em que o desenvolvimento de pesquisas cientificas contribuem anualmente, de alguma forma, para o progresso do conhecimento e de

tecnologias que conhecemos ou que viremos a conhecer. A graduação, assim como a pós, são momentos em que o aprendizado e aplicação dos conhecimentos adquiridos são

constantes, mesmo que com intensidades e modos distintos. Na graduação, os discentes são instigados a desenvolver o conhecimento científico por meio de bolsas de iniciação,

incentivos organizados por órgãos de fomento e que contribuem, de forma financeira, na captação de potenciais para um ganho muito maior, do ponto de vista do conhecimento.

Para o correto desenvolvimento dessas atividades, utiliza-se, grande parte das vezes, da estrutura acadêmica, por meio de seus equipamentos, salas, espaços diversos e

referências bibliográficas, que englobam livros e trabalhos anteriormente escritos dentro da própria instituição. São de grande valia nesse momento o apoio de uma orientação

adequada e de uma estrutura que permita o correto encaminhamento para que o discente cresça como pessoa e profissional. Instituições recém-criadas ou em uma recente

expansão universitária, como no caso da Universidade do Estado de Minas Gerais, podem talvez não oferecer, de uma forma plena, uma estrutura para o desenvolvimento de

pesquisas e aperfeiçoamentos diversos, sendo necessidades que surgem com o avanço da demanda das próprias unidades, mas que podem ser sanadas por meio de

cooperações interinstitucionais. Universidades mais antigas são locais que começaram como qualquer outra, com objetivos e missões bastante similares, com a diferença de que,

pela força do tempo, se tornaram mais completas. A criação de convênios entre universidades, dessa forma, é uma oportunidade de se trocar conhecimentos, materiais e motivar

o avanço de pesquisas ou dar prosseguimento àquelas que ficam restritas seja o motivo que for. A UEMG Unidade João Monlevade é uma unidade recente, mas que chama a

atenção regionalmente pela paixão pela pesquisa. Para uma parceria (convênio) bem consolidada e de forma estratégica, faz-se necessário aplicar-se uma análise interna, que

contemple uma revisão, coleta e listagem das origens acadêmicas dos docentes que lecionam na instituição, que permita reativar assim, facilitar ou manter laços com as

universidades que fomentaram o aperfeiçoamento dos professores que hoje fazem parte do corpo técnico da unidade e permitem assim uma mutualidade de pesquisas,

trocando/emprestando conhecimento, técnicas e equipamentos. Essa análise permite elencar instituições e estruturas em potencial, que motivam escopos técnicos mais

aguçados e que sanam dificuldades, principalmente estruturais. De posse desses dados, pode-se analisar os pontos fortes de cada universidade listada e seu potencial como

auxiliadora no desenvolvimento institucional. Faz-se necessário o entendimento de que para que haja essa união, ambas as partes devem ser beneficiadas, de alguma forma e

então entender os pontos fortes da própria unidade também deve-se ser algo importante, para atender a futura parceira. Assim, pode-se estabelecer parcerias que não sejam

realizadas apenas para auxilio de um dos lados, mas que contribua para o desenvolvimento de ambas, impactando assim em regiões distintas. Um exemplo desse tipo de

parceria trata-se de um sistema online de estudo de solos, em que o conceito e tópicos de disseminação adveio da UEMG e as informações bases e refinamento foram

provenientes da UFV. Quando consolidada a parceria, os resultados causam um impacto entre localidades distintas, motivam e permitem novas pesquisas, mais relevantes,

técnicas, precisas e com um valor mais duradouro, com o uso de conhecimento de diferentes polos e equipamentos antes não a disposição para um dos parceiros, gerando

liberdade e ganhos acadêmicos à longo prazo.

Projeto 1


