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2020  DESAF IOS  E  RESPOSTAS

Não seria exagero dizer que 2020 tem sido um ano de grandes e decisivos
desafios. Menos ainda afirmar que o ICEG PUC Minas conseguiu encontrar
soluções para cada um deles.

Ainda no início do ano, pegos de surpresa, nos deparamos com as tristes
notícias de uma doença que abismava alguns dos países mais desenvolvidos do
mundo, assustando, e provocando mortes.

Em março, quando a Covid-19 chegou ao Brasil, foi necessário passar,
imediatamente, do regime presencial de ensino ao Regime Letivo Remoto, a fim
de seguir determinações de autoridades sanitárias.

O ICEG, assim como toda a PUC Minas, soube fazer isso de maneira séria, célere
e competente.

Realizar tal mudança só foi possível graças ao investimento feito pela PUC Minas
em tecnologia de ponta e ao compromisso de todos aqueles que constroem
esta universidade.

Enquanto muitos estudantes eram privados do ensino no mundo inteiro, vimos
o ICEG PUC Minas responder aos desafios mantendo suas aulas e atividades,
garantindo a segurança de todos, na medida em que continuava a oferecer
práticas pedagógicas com a costumeira qualidade.

E fomos além.

Ainda no primeiro semestre deste 2020 tão atribulado, iniciamos a elaboração
do Plano Diretor do ICEG, o nosso PDI.

Trata-se de um planejamento substancial que pretende consolidar o Instituto
de Ciências Econômicas e Gerenciais da Pontifícia Universidade Católica de
Minas Gerais como uma verdadeira Escola de Negócios, nome com o qual
seremos referenciados daqui em diante.

Nesse sentido, o PDI foi elaborado com base em três premissas norteadoras de
todas as ações a serem realizadas pelo ICEG: Sustentabilidade dos Cursos;
Criação de Valor para Diferenciação dos Cursos; Qualidade e Espaços de Aulas.

Destas premissas, decorrem três grandes eixos essenciais.

O primeiro deles diz respeito à Gestão Acadêmica, que retoma os Núcleos por
áreas de competências para buscar maior otimização na gestão das disciplinas
dos cursos e promover a capacitação dos docentes. Aqui, a ideia é perseguir
com determinação o aprimoramento permanente de nossos cursos e da
qualidade de nossas aulas.
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O segundo trata de Comunicação, Retenção e Relacionamento, sem os quais
nenhuma instituição de ensino pode aspirar lugar de destaque no mundo atual.
As ações deste eixo estão voltadas para o estabelecimento de parcerias
estratégicas para a sustentabilidade dos cursos, para a captação e retenção de
alunos e utilização das mídias digitais e meios de comunicação no sentido de
fomentar o relacionamento com a comunidade acadêmica e, também, com
entidades externas.

O terceiro e último eixo tem a Pesquisa, Extensão, Novos Produtos e
Internacionalização como temas, e seus objetivos são a
ampliação/diversificação de ofertas de cursos em diferentes modalidades, a
implantação do Laboratório de Empreendedorismo Ideias LAB e a
institucionalização das atividades de pesquisa e extensão de forma comum a
todo o ICEG.

Parte essencial deste eixo, a Internacionalização possui ações
permanentemente voltadas para o fomento da participação dos alunos nos
programas de Intercâmbio da PUC Minas, para o desenvolvimento do projeto de
dupla diplomação em parceria com instituições de ensino do exterior e para a
promoção de competências em línguas estrangeiras. Aqui, o que se persegue é
a consolidação de acordos que levarão nossos alunos a conhecer e participar
daquilo que há de melhor no ensino das Ciências Econômicas e Gerenciais no
mundo inteiro.

Em menos de seis meses, vale dizer, este PDI saiu do papel e ganhou a prática.
Para implementá-lo, nossos professores e funcionários têm participado de
inúmeras reuniões a distância, colocando seu conhecimento e disponibilidade a
favor da construção de um projeto para o crescimento do nosso Instituto.

Muito deste trabalho já pode ser encontrado em nosso novo portal do ICEG, que
já está na web anunciando lives, ações, ideias, promovendo a integração.

Mas a vontade de construção do novo é percebida também na fala e no olhar
que funcionários e professores do ICEG oferecem àqueles que são a verdadeira
razão de existir desta instituição que, em 2021, completará 50 anos: nossos
alunos.

E, por falar em 2021, é preciso reiterar o anúncio feito por nosso reitor, Dom
Joaquim Giovanni Mol, recentemente: “Em função do ainda grave cenário da
pandemia e seus efetivos riscos à saúde pública e à segurança de cada um, a
retomada das aulas teóricas presenciais ainda não será possível para o início do
Primeiro Semestre de 2021.”

Também dando voz às decisões da administração superior da PUC Minas - cada
uma delas perseguindo o melhor para a construção de processos educacionais
seguros e eficientes - aguardamos em movimento o dia no qual todos nós
estaremos presencialmente reunidos em uma das inúmeras salas do ICEG.

Neste dia, certamente, daremos graças celebrando a vida que se constrói a
partir da educação.

Bom final de ano. Fiquem bem!
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