Informações à Comunidade Acadêmica da Dom Helder e da EMGE
Estimados estudantes, docentes e colaboradores da Escola Superior Dom Helder Câmara e da EMGE –
Escola de Engenharia e Ciência da Computação!
No dia 16 de março, ao iniciar o isolamento social, imediatamente, a Dom Helder e a EMGE criaram a
Comissão CEMPRE para implantar a modalidade letiva remota. No mesmo dia, a Comissão reuniu
docentes e técnicos que definiram a metodologia. Logo em seguida, estudantes receberam apoio
tecnológico. E em 23 de março, após apenas cinco dias de preparação, as aulas tiveram continuidade. A
Dom Helder e a EMGE, portanto, não tiveram um dia sequer de paralização.
Concluímos este ano com mais aulas do que normalmente haveria; e tudo conforme o calendário, em
datas, dias da semana e horários programados. Docentes fizeram de seus lares salas de aula; orientaram
estudos, trabalho de conclusão, dissertação e tese; apoiaram estudantes com dificuldades nas provas.
Enfim, nossos docentes, com dedicação e até heroísmo, procuraram fazer o melhor, com solidariedade e
empatia.
Com igual competência atuaram setores como o da Informática, NEP, NPJ, NDE, administrativos,
biblioteca, serviços gerais, recepção etc.
Além das aulas, houve inúmeras lives, debates, seminários, vídeos temáticos, apoio psicopedagógico,
disponibilização de livros, computadores e gabinetes para estudo individual. Realizaram-se também
grandes eventos: o Congresso Internacional de Direito Ambiental, com mais de 800 participantes,
conferencistas do Brasil, da Itália, México, Alemanha, França e Espanha; a Pesquisa Científica teve uma
produção que superou a do ano anterior; a Revista Veredas do Direito manteve suas publicações
periódicas, com conceito máximo e constando nos maiores indexadores internacionais da atualidade; na
Extensão, o Movimento Ecos trabalhou com 164 Escolas da rede estadual; o CSI e o Direito Integral
tiveram várias simulações jurídicas e de intercâmbio acadêmico; estudantes e docentes da EMGE também
sediaram a DeepRacer: competição de carros autônomos guiados por algoritmo de aprendizado por
reforço, em parceria com a Amazon, e realizaram o II Campeonato Estadual de Matemática. Tivemos,
inclusive, o início do Núcleo Estratégico de Comunicação (NECOM); Domtotal atingiu 2 milhões e
seiscentas mil visualizações por mês; a Dom Helder conquistou autonomia para registro de diplomas (se
antes, o diploma levava quase um ano para ser registrado numa Universidade Federal, agora nossos
formandos receberão o diploma registrado já na formatura). Neste ano também obtivemos renovação do
curso de Direito com nota máxima; o programa de Mestrado e Doutorado concluiu o processo avaliativo
da CAPES bem antes prazo. Já a EMGE atualizou suas grades curriculares e concluiu o protocolo para
autorização da Graduação em Arquitetura e Urbanismo.
Parabéns aos colaboradores e docentes da EMGE e da Dom Helder! Parabéns à Comissão do CEMPRE e
parabéns aos nossos queridos (as) estudantes! Desejamos que os desafios desse ano nos tornem mais
unidos, mais solidários e por isso mesmo mais fortalecidos!
Já vislumbrando o início do próximo ano, nossas Instituições estão promovendo uma série de ações para
continuar melhorando a infraestrutura física e qualificar nossos serviços. Iniciamos a implantação do ISO
9001 para dar mais agilidade e excelência aos setores administrativos. Além disso, a infraestrutura
tecnológica está sendo expandida: mais laboratórios para Engenharia Civil, Ciência da Computação e
Direito. Biblioteca, auditórios e recepção também estarão mais qualificados, mais tecnológicos e
eficientes. Ao retornarem ao presencial, vocês terão grandes e excelentes surpresas!

O mesmo se pode dizer da UNIDADE III, em Casa Branca: em parceria com artistas plásticos mineiros
que cederam suas obras de escultura, está sendo instalada uma exposição artística permanente: ideia que
surgiu no Congresso da UNESCO realizado na Dom Helder / EMGE. Em meio à natureza, o projeto
chamado Eco Arte Casa Branca será inaugurado com o retorno presencial de vocês.
Tão importante é também a adaptação na sede para a segurança da saúde no retorno ao presencial:
ventilação natural, distanciamento, higienização, disponibilidade de álcool em gel, proteção nos
atendimentos, na cantina, biblioteca e laboratórios...
Estamos prontos para iniciar o primeiro semestre de 2021, seja em regime remoto ou totalmente
presencial. Se for necessário, também estamos preparados para a modalidade letiva híbrida, em que
estudantes e docentes poderão livremente optar pelo regime remoto ou presencial: em todas as salas de
aula foram instaladas câmeras, microfones e alto-falantes para a transmissão ao vivo das aulas, com
interlocução presencial ou virtual, possibilitando também que as aulas sejam, eventualmente, gravadas.
Igualmente, já temos um programa intensivo para suprir as atividades práticas e de laboratórios, como
prioridade estratégica. Para isto, inclusive, os laboratórios estão sendo ampliados, desde os
especificamente técnicos aos de informática e de multiuso.
Estaremos prontos, dependendo somente de autorização das autoridades competentes, para iniciar o
semestre na modalidade totalmente presencial, remota ou em ambas.
No ano que ora é concluído, cumprimos rigorosamente o calendário acadêmico. Agora poderemos entrar
em esperadas e merecidas férias. O calendário acadêmico do próximo ano já está aprovado e publicado:
temos certeza de que, continuando com o esforço, a seriedade e a dedicação de todos, iniciaremos e
também cumpriremos integralmente o calendário acadêmico do próximo ano.
Na semana passada o MEC publicou o Conceito Preliminar dos Cursos de Graduação, e a Dom Helder
obteve novamente conceito máximo e a EMGE manteve conceito máximo de seus cursos. Reafirmando o
compromisso com a qualidade acadêmica de excelência, no dia 12 desse mês, a EMGE e a Dom Helder
aderiram ao Pacto Educativo Global, juntamente com as mais de 200 universidades da rede internacional
dos jesuítas.
Concluindo, em nome da EMGE e da Dom Helder, desejamos boas férias a todos e todas! Um abençoado
Natal, de renovada esperança, e um retorno, no próximo ano, com muito ânimo e generosidade! Até lá!
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