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1 – APRESENTAÇÃO 

 

Mais uma versão do Balanço Social da UFCSPA está sendo divulgada pela Pró-

Reitoria de Planejamento. Como de esperar, de maior volume, plasmando o crescimento das 

ações sociais. 

Ao fazer a leitura completa, mantém-se a surpresa pela extensão de projetos 

e programas executados por professores, técnicos e alunos, na maior parte das vezes 

desconhecida em seu todo pela própria comunidade interna. Mesmo com o contínuo 

ingresso de servidores e alunos, somos poucos para atender as necessidades acadêmicas e 

administrativas. São docentes que se dividem entre as atividades inerentes à universidade, 

do ensino da graduação e da pós-graduação, da pesquisa, da gestão acadêmica; alunos que 

atendem a grades curriculares exigentes e que se dedicam também à pesquisa. Nada disso é 

impedimento para uma inserção cada vez maior na sociedade, contribuindo como sua 

obrigação, mas generosamente, na repartição de conhecimento e conhecimento aplicado. 

É importante abrir um espaço no emaranhado de atividades diárias, para 

conhecer o que a Universidade apresenta de indicadores sociais, entusiasmar-se e mergulhar 

em mais um desafio de ampliação de áreas de atuação e fortalecimento das já existentes. 

Todos nós. 

 

 

 

 

 

Miriam da Costa Oliveira 

Reitora 
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HISTÓRICO DA UNIVERSIDADE 

Em 11 de janeiro de 2008, por transformação da Fundação Faculdade Federal 

de Ciências Médicas de Porto Alegre, através da Lei nº 11.641, foi instituída a Fundação 

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA.  

Em 2010, a UFCSPA ofereceu oito cursos de graduação (Biomedicina, 

Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Nutrição e Psicologia), seis 

cursos – mestrado e doutorado - de pós-graduação stricto sensu (Ciências Médicas, 

Hepatologia e Patologia), quatorze cursos de pós-graduação lato sensu, além de quarenta e 

oito programas e áreas de atuação de Residência Médica. 
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MISSÃO  

A Missão da Universidade é a de “formar profissionais na área da saúde, 

através do ensino, pesquisa e extensão, com conhecimentos sólidos, capacidade de auto-

aprendizagem, ética e visão humanística, capazes de promover a melhoria da qualidade de 

vida.”  

 

VISÃO 

Ser uma referência nacional na área da saúde e desta forma busca, 

constantemente, melhorar a qualidade e a excelência do ensino, da pesquisa e da extensão, 

incentivando a inovação científica e tecnológica, o empreendedorismo e a formação 

humanística. 
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OBJETIVOS  

Os objetivos ou finalidades institucionais estão claramente definidos no 

Estatuto e no Regimento Geral da Universidade e compreendem: 

I – formar profissionais aptos para a inserção no mercado de trabalho e para 

a participação no desenvolvimento da sociedade, além de colaborar na formação contínua 

desses profissionais; 

II – estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo; 

III – incentivar o trabalho de pesquisa, visando ao desenvolvimento da 

ciência, da tecnologia e da criação e difusão da cultura; 

IV – promover a divulgação de conhecimentos científicos, técnicos e culturais 

que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de 

publicações ou de outras formas de comunicação; 

V – suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento profissional e cultural, 

possibilitando sua concretização; 

VI – promover a extensão, visando à difusão das conquistas e benefícios 

resultantes da pesquisa científica e tecnológica e da criação cultural geradas na Instituição. 
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PRIORIDADES 

 

1. Comprometimento com a missão e com os objetivos institucionais. 

2. Ampliação das políticas para o ensino de graduação e pós-graduação, 

pesquisa, extensão e intercâmbios nacionais e internacionais. 

3. Consolidação da nova Universidade e dos compromissos decorrentes de 

sua responsabilidade social. 

4. Fortalecimento da comunicação interna e com a comunidade em geral. 

5. Atenção às políticas de acesso e à permanência de alunos socialmente 

desfavorecidos na Instituição. 

6. Manutenção e Qualificação das políticas de organização e gestão. 

7. Modernização e Ampliação de sua infraestrutura física. 

8. Inovação nos processos de ensino-aprendizagem e na formação de 

recursos humanos para a área da saúde.  
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

A Administração Superior da Universidade compreende os Conselhos 

Superiores, a Reitoria e a Vice-Reitoria. 

Os Conselhos Superiores são deliberativos e compreendem o Conselho 

Universitário (CONSUN) e o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE). 

A Reitoria, a Vice-Reitoria, as Pró-Reitorias, as Direções dos cursos de 

graduação e as Coordenações dos programas de pós-graduação são órgãos executivos. 

Organograma da Administração Superior * 
Reitoria e Vice-Reitoria Gabinete da Reitora 

CONSUN – Conselho Universitário 
CONSEPE – Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
Assessoria de Comunicação 
Ouvidoria 

Pró-Reitoria de Graduação 8 Cursos de graduação (bacharelados) 
14 Departamentos de ensino 
Departamento de Registro e Controle Acadêmico 
Biblioteca 
Coordenadoria de Ensino e Currículo 
Coordenadoria de Mobilidade Acadêmica 
Coordenadoria de Iniciação à Docência e Monitorias 
Núcleo de Apoio Psicopedagógico 

Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos 
Comunitários 

Coordenadoria de Assuntos Comunitários 
Coordenadoria de Extensão 
Núcleo de Educação a Distância 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação 3 Programas de pós-graduação stricto sensu (03 cursos de 
mestrado e 03 cursos de doutorado) 
14 Cursos de pós-graduação lato sensu 
40 Programas e áreas de atuação de Residência Médica 
Coordenadoria de Pesquisa 
Coordenadoria de Pós-Graduação 
Núcleo de Inovação Tecnológica 

Pró-Reitoria de Planejamento Coordenadoria de Avaliação Institucional 
Núcleo de Tecnologia da Informação 
Coordenadoria de Convênios e Projetos Institucionais 

Pró-Reitoria de Administração Prefeitura do Campus 
4 Departamentos administrativos (Orçamento, Contabilidade, 
Recursos Humanos e Serviços Gerais) 
7 Seções, vinculadas ao Departamento de Serviços Gerais 
(Almoxarifado, Arquivo, Compras, Contratos, Licitações, 
Patrimônio, Protocolo) 

 * instituídos a partir do novo Estatuto e Regimento Geral da Universidade 
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2. INDICADORES DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

SERVIDORES 

Indicadores Funcionais 

Percentual em relação ao 

total de servidores 

Servidores 

Número % 

Mulheres 186 54,39 

Homens 156 45,61 

 

Especificação 

 Servidores ativos 2006 2007 2008 2009 2010 

Docentes* 185 190 195 217 223 

Técnicos-administrativos  71 72 92 103 119 

Total 256 262 287 320 342 

 * permanentes e substitutos 

 

Servidores por Grau de Formação 

Percentual em relação ao total de servidores 

técnico-administrativos (119) 

Técnicos-administrativos 

Mulheres % Homens % Total (%) 

Ensino Fundamental Incompleto 0 0,00 2 1,68 1,68 

Ensino Fundamental 3 2,52 0 0,00 2,52 

Ensino Médio 15 12,61 25 21,01 33,61 

Graduação 24 20,17 17 14,29 34,45 

Especialização 9 7,56 7 5,88 13,45 

Mestrado 11 9,24 3 2,52 11,76 

Doutorado 2 1,68 1 0,84 2,52 
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Percentual em relação ao total de servidores 

docentes (223) 

Docentes 

Mulheres % Homens % Total (%) 

Graduação 0 0,00 2 0,90 0,90 

Especialização 4 1,79 13 5,83 7,62 

Mestrado 32 14,35 13 5,83 20,18 

Doutorado 86 38,57 73 32,74 71,30 

 

Servidores por Tempo de Serviço 

Percentual em relação ao total de servidores 

(342) 

Servidores 

Mulheres % Homens % Total (%) 

Até 5 anos 116 33,9 67 19,6 53,51 

6 a 10 anos 14 4,1 5 1,5 5,56 

11 a 20 anos 42 12,3 28 8,2 20,47 

21 a 30 anos 9 2,6 31 9,1 11,70 

Acima de 31 anos 5 1,5 25 7,3 8,77 

 

Servidores por Faixa Etária 

Percentual em relação ao total de servidores 

(342) 

Servidores 

Mulheres % Homens % Total (%) 

Menos de 25 anos 4 1,2 4 1,2 2,34 

25 a 30 anos 15 4,4 13 3,8 8,19 

31 a 35 anos 35 10,2 10 2,9 13,16 

36 a 40 anos 36 10,5 11 3,2 13,74 

41 a 45 anos 27 7,9 22 6,4 14,33 

46 a 50 anos 24 7,0 24 7,0 14,04 

51 a 60 anos 40 11,7 41 12,0 23,68 

Mais de 61 anos 5 1,5 31 9,1 10,53 
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INDICADORES LABORAIS  

 

Programas, Serviços e Benefícios Disponibilizados aos Servidores: Benefícios com 

Transferência Direta de Recursos 

Em Reais (R$) Valores utilizados na manutenção dos 

benefícios 2007 2008 2009 2010 

Auxílio pré-escolar 22.057 27.880 45.262 45.748 

Auxílio transporte 48.773 64.609 71.034 85.441 

Auxílio alimentação 325.085 354.014 408.325 1.088.263 

Assistência médica e odontológica - 12.900* 117.375 282.426 

TOTAL 395.915 459.403 641.996 1.501.878

             * valor retificado em relação ao apresentado no Balanço Social de 2008 

 

Benefícios e Direitos dos Servidores (número de pessoas beneficiadas) 

Modalidades 2007 2008 2009 2010 

Auxílio pré-escolar  27 31 49 47 

Auxílio natalidade 03 13 09 08 

Auxílio transporte 80 95 95 101 

Auxílio alimentação 240 292 289 316 

Assistência médica e odontológica - 130 145 283 

TOTAL 352 561 587 708 
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QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES 

A UFCSPA incentiva a qualificação de seus servidores por meio da 

participação em eventos realizados no Brasil e da promoção de cursos internos de 

atualização ou capacitação. 

Em 2010, 25 servidores técnico-administrativos, que corresponde a 21% dos 

servidores do quadro, participaram de 44 eventos externos de atualização, capacitação ou 

aperfeiçoamento custeados pela Universidade. 

Em parceria com a Rede Nacional de Pesquisa (RNP), técnicos e estagiários 

do Núcleo de Tecnologia da Informação participaram de diferentes cursos relacionados à 

segurança de redes e implementação de novas tecnologias (Introdução à Segurança de 

Redes, Arquitetura e Protocolos de Rede TCP-IP, Gestão da Segurança da Informação - NBR 

27001 e NBR 27002 e Roteamento Avançado). Adicionalmente a Universidade custeou 

cursos relacionados ao Oracle para capacitar os servidores do setor para a implantação do 

banco de dados utilizado no Sistema de Informações para o Ensino (Oracle 10g: 

Fundamentals I - Introdução ao Oracle 10g I; Oracle 10g: Fundamentals II - Linguagem 

PL/SQL; Oracle 10g: Administração do Banco de Dados I e Oracle 10g: Administração do 

Banco de Dados II). 

Além disto, em 2010 a equipe de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do 

NTI ministrou cursos de capacitação para 236 servidores para utilização de sistemas de 

informação implantados/desenvolvidos: 

 Treinamento e capacitação de 3 servidores do NTI para atuarem como 

administradores e gestores do processo de implantação do SIE. 

 Treinamento e capacitação de 187 servidores (docentes e técnicos) para uso do 

sistema de trâmite de documentos no SIE (protocolo). 

 Treinamento e capacitação de 3 servidores do RH para utilização do módulo de RH 

do SIE. 

 Treinamento e capacitação de 8 servidores do DERCA para utilização do módulo 

Acadêmico do SIE. 



 

 14

 Treinamento e capacitação de 35 servidores para utilização dos diversos sistemas 

desenvolvidos pelo NTI. 

No que diz respeito à capacitação dos servidores docentes, a Universidade 

mantém um “Programa de Formação Continuada”, com diferentes cursos e atividades, entre 

eles: Curso de Formação Continuada para Docentes da UFCSPA, Curso de Ambientação 

Acadêmica, Curso de Capacitação em Ensino a Distância e Curso de Ambientação para 

Utilização da Plataforma Moodle, do qual participaram, no ano, 56 docentes. 

    

Curso de Formação Continuada 

 

 

Curso de Ambientação Acadêmica 

Foram realizadas, ainda, duas edições da oficina sobre Metodologias Ativas 

que contou com 26 docentes e uma oficina sobre Avaliação do Processo de Aprendizagem 

que contou com a participação de 24 docentes. 
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Oficinas sobre Metodologias Ativas e Avaliação do Processo de Aprendizagem 

A Universidade mantém, também, um programa de incentivo à produção 

intelectual que proporciona apoio à participação docente em eventos científicos, com a 

concessão de diárias, passagens e confecção de pôsteres de trabalhos científicos, além da 

oferta de versão português/inglês de resumos e manuscritos a serem submetidos a revistas 

indexadas internacionalmente. 
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SAÚDE, SEGURANÇA E CONDIÇÕES DE TRABALHO 

Movimentação de Servidores (Provimento, Vacância) 

 

Provimentos 

Docentes Técnicos-administrativos Modalidade 

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 

Nomeações 2 15 43 27 6 30 15 24 

Contratos 23 20 6 5 - - - - 

TOTAL 25 35 49 32 6 30 15 24 

 

Vacâncias 

Docentes Técnicos-administrativos Modalidade 

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 

Exoneração - 1 2 5 2 1 2 6 

Demissão - - - - - - - - 

Aposentadoria 8 13 1 6 3 7 1 1 

Falecimento - 1 1 - - - - 1 

Posse em outro cargo inacumulável 4 2 2 - - 3 - - 

Redistribuição - - - 1 - - - - 

Cedência - - - - - 1 - - 

TOTAL 12 17 6 12 5 12 3 8 

 

Outras movimentações 

Docentes Técnicos-administrativosModalidade 

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010

Término de contrato 8 14 21 16 - - - - 
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Campanha de Prevenção da Gripe “A” 

No ano de 2010, com o advento da Gripe “A”, a UFCSPA promoveu, como no 

ano anterior, uma Campanha de Prevenção destinada aos servidores docentes e técnico-

administrativos e alunos, com idade entre 20 a 29 anos, na qual foram vacinadas em torno 

de 500 pessoas. A vacinação foi realizada por alunos, sob orientação de professores do 

Curso de Enfermagem, em parceria com a Comissão de Biossegurança. 

Paralelamente à vacinação foi realizada uma videoconferência de prevenção 

ao vírus H1N1 com palestrantes da Fundação Oswaldo Cruz e do Programa Nacional de 

Imunizações, aberta a toda a comunidade acadêmica. Além disto, manteve as medidas 

preventivas adotadas no ano anterior, como os recipientes com álcool gel em diversos locais 

dentro da própria Universidade. 
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Programa de Controle do Tabagismo 

Foi lançado o Programa de Controle do Tabagismo da UFCSPA. Idealizado por 

uma comissão composta por docentes, técnicos-administrativos e alunos, com o aporte da 

Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (PROEXT), a ação é coordenada por um 

professor da área de pneumologia. 

O programa pretende prevenir a iniciação ao tabagismo, proteger os fumantes 

passivos e apoiar os membros da comunidade universitária que desejem abandonar o hábito 

de fumar. 

As atividades do grupo incluem a realização de disciplina eletiva que aborda o 

tema, palestras, cursos, ações educativas para o público externo e interno (professores, 

alunos, técnicos-administrativos e terceirizados) e pesquisa sobre o hábito de uso de tabaco 

pro membros da comunidade interna da UFCSPA. 

Em 2010 foram realizadas as primeiras ações do projeto que tiveram como 

público alvo os servidores técnico-administrativos e terceirizados fumantes. 
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Programa de Atividade Física e Saúde da UFCSPA 

O Programa iniciou um projeto piloto de atividade de cinesioterapia laboral com o 

objetivo de prevenir o aparecimento de doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. 

As primeiras ações foram desenvolvidas nos setores administrativos da 

Universidade, com a orientação de 1 aluno bolsista e 12 alunos voluntários do Curso de 

Fisioterapia, sob a supervisão de docentes. 

Foram realizados, no ano de 2010, 24 encontros para a prática da ginástica 

laboral, com uma média de 22 servidores por encontro, totalizando 528 participantes. 
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Grupo de Reeducação Alimentar 

O Grupo de Reeducação Alimentar foi fruto do interesse dos servidores 

técnico- administrativos da UFCSPA, em função da preocupação com os índices de sobrepeso 

e obesidade entre colegas de trabalho na Instituição.  

O Curso de Nutrição e a Empresa Júnior NutriAção implantaram o grupo com 

o objetivo de promover a melhoria dos hábitos alimentares e da qualidade de vida dos 

servidores. Foram realizadas atividades em grupo, para promover a educação alimentar 

através da ampliação dos conhecimentos e melhora do processo de educação em saúde. 

Em 2010 foram acompanhados 15 servidores que participaram de oito 

encontros quinzenais e que contaram com palestras educativas, dinâmicas de grupo e 

acompanhamento dos resultados atingidos no decorrer do projeto. 
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DIÁLOGO E PARTICIPAÇÃO 

Envolvimento dos Servidores na Gestão 

A UFCSPA mantém canais de interlocução com seu corpo funcional, o qual 

conta com a participação de seus representantes nas Pró-Reitorias e nos Conselhos 

Superiores, com vistas à participação nas deliberações destes órgãos. Além disto, realiza 

reuniões periódicas com os diferentes segmentos da comunidade para o atendimento de 

demandas específicas. 

Nos encontros realizados no ano de 2010 os servidores manifestaram, entre 

outros: 

  Impressões sobre a instituição. 

  Expectativas dos servidores mais antigos em relação à chegada dos recém 
concursados. 

  Demonstração de interesse, dos mais antigos, em contribuir com os 
ingressantes, transmitindo-lhes a experiência e os saberes. 

  Perspectivas que trouxeram os novos técnicos para a instituição. 

  Limitações que alguns enfrentam na execução dos trabalhos. 

  Proposições para a melhoria dos serviços na Universidade. 

        

Participação dos Servidores em Sindicatos 

Os servidores da Universidade são, por opção, sindicalizados através do 

Sindicato ASSUFRGS – Associação dos Servidores da UFRGS e, recentemente, do Sindicato 

ADUFRGS – Associação dos Docentes da UFRGS, que mantêm permanente interlocução com 

as respectivas representações nacionais.  
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GESTÃO COM TRANSPARÊNCIA 

Prestação de Contas da Gestão 

A Prestação de Contas da Gestão é realizada, anualmente, ao Tribunal de 

Contas da União através de relatório auditado pela Controladoria Geral da União e cuja 

publicidade é dada na página institucional após a emissão do certificado de auditoria pelo 

órgão responsável. 

Além disto, na Página de Transparência Pública, instituída e regulamentada 

pelo Decreto nº 5.482, de 30 de junho de 2005 e pela Portaria Interministerial nº 140, de 16 

de março de 2006, são apresentados, para fins de controle social, os dados referentes às 

despesas realizadas pelo órgão, com informações sobre execução orçamentária, licitações, 

contratações, convênios, diárias e passagens.           
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MELHORIAS NA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

Acesso à Internet sem Fio (Wireless)  

Na busca constante por melhores serviços e atendimento às necessidades de 

sua comunidade interna a UFCSPA disponibilizou acesso à Internet sem fio (wireless) na 

Biblioteca, adequando a Universidade, ainda mais, às necessidades tecnológicas do mundo 

contemporâneo. 

 

Acesso Externo ao Portal de Periódicos CAPES  

Em 2010 a UFCSPA passa a oferecer, exclusivamente para os seus usuários 

de rede, o acesso ao Portal de Periódicos CAPES em computadores externos à Universidade. 

O acesso é feito por meio de um proxy (servidor) que exige autenticação, 

sendo que além de ser usuário da rede, com login e senhas institucionais válidos seja 

instalado um programa, fornecido gratuitamente, para criptografia dos dados tornando a 

navegação segura para o usuário e para a Universidade. 
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Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Formulários On Line 

O Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) desenvolveu diversos sistemas 

eletrônicos e formulários on line para o controle de atividades relacionadas ao ensino, à 

pesquisa, à extensão e à gestão. 

  

    

Através de um Sistema de Abertura de Chamados os usuários podem solicitar 

o desenvolvimento de sistemas específicos relacionados a: atividades institucionais sob 

demanda da administração superior; atividades institucionais de cunho acadêmico-científico 

sob demanda de assessorias das pró-reitorias, de diretores dos cursos de graduação ou de 

coordenadores dos programas pós-graduação; apoio a projetos de ensino, pesquisa e 

extensão desenvolvidos na Universidade; eventos de interesse geral aprovados pelo 

CONSEPE (cursos e eventos de extensão, jornadas acadêmicas, etc.) e outros serviços.  
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Padronização da Sinalização nas Dependências da Universidade 

Com o crescimento dos últimos anos, foi detectada a necessidade de melhor 

sinalização de algumas áreas na Universidade.  

Desta forma, forma a equipe da Assessoria de Comunicação produziu 

diferentes placas indicativas relacionadas ao estacionamento, às salas de aula e aos 

departamentos administrativos, além da confeccionar placas de orientação para uso nos 

banheiros, buscando melhorar a conservação e higiene, além de promover uma 

conscientização ambiental.  

 

Criação dos Logotipos dos Cursos de Graduação 

Em 2010 a equipe da Assessoria de Comunicação da UFCSPA atendeu a uma 

antiga solicitação da comunidade acadêmica e criou logotipos para os cursos de graduação 

da Universidade.  

As figuras remetem à simbologia das áreas profissionais e foram elaboradas 

de acordo com pesquisa realizada no setor e com auxílio e conferência dos diretores de 

curso. A ideia dos logotipos é construir um padrão de identidade visual da instituição. 
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Veículos de Comunicação  

Em julho de 2010, a Assessoria de Comunicação (ASCOM) e o Núcleo de 

Tecnologia da Informação, lançaram a nova página institucional, numa proposta que busca 

modernizar a imagem da instituição no ciberespaço. 

A página tem o objetivo de contemplar todas as áreas de atuação da 

instituição, permitindo um acesso mais fácil e rápido ao usuário. Nas páginas internas, 

muitas novidades. As comissões de servidores técnicos e docentes (CIS e CPPD) ganharam 

espaço para expor suas normas e atividades. Na página da graduação, a comunidade 

acadêmica tem acesso ao manual do aluno, às regras para a colação de grau e ao Núcleo de 

Apoio Psicopedagógico (NAP). Na extensão, os destaques são as páginas de eventos e da 

agenda cultural, que contam com ferramenta de busca para as atividades realizadas. 

Totalmente nova, a parte de imprensa, traz galerias de fotos e novos veículos de 

comunicação, como o Twitter da UFCSPA, experimentalmente no ar desde março de 2010. 
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Os dois veículos institucionais - o Jornal da UFCSPA e a publicação impressa 

Destaque - tiveram, respectivamente, um total de 11 e 07 edições publicadas durante o ano. 

              

 

 

Além disto, a Universidade mantém um link para notícias dos fatos e 

acontecimentos relacionados ao seu dia e disponibiliza, diariamente, uma clipagem que 

acompanha e divulga notícias veiculadas em jornais, revistas e sites de comunicação. 

 

Página Institucional do SiSU-UFCSPA 

Com a adesão da UFCSPA ao Sistema de Seleção Unificado (SiSU), que utiliza 

a prova do Exame Nacional de Cursos (ENEM) como forma de seleção, tornou-se necessária 

a criação de um canal de comunicação direta com os candidatos.  

Para atender às expectativas da comunidade externa e padronizar as 

informações prestadas pela comunidade interna a Assessoria de Comunicação (ASCOM) 

criou uma página, http://sisu.ufcspa.edu.br, moderna e dinâmica, que traz informações 

sobre o processo seletivo, os editais, os cursos, as vagas, além de tópicos específicos sobre 

a seleção, como o link para “Dúvidas Freqüentes”. 
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Questionário On Line para Acompanhamento de Egressos 

Em 2010 a UFCSPA dá início à implementação de um projeto piloto de 

acompanhamento de egressos. 

Através do preenchimento de um questionário eletrônico, acessado na página 

institucional em Extensão > Assuntos Comunitários > Egressos (ex-alunos), os 

egressos dos cursos de graduação e/ou pós-graduação prestam informações sobre sua 

situação profissional atual e avaliam a adequação entre a formação oferecida no curso e as 

exigências do mercado de trabalho. 

Com isto a Universidade promove, também, a abertura de um canal de 

comunicação com seus ex-alunos, buscando a satisfação de interesses comuns. 
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Centro de Estudos Anatômicos 

Em junho de 2010 foi inaugurado o novo Centro de Estudos Anatômicos 

Doutor Roberto Corrêa Chem, nome dado em homenagem ao docente da instituição falecido 

em 2009 durante um acidente com o vôo AF-447 da Air France. 

Com cerca de 280 metros quadrados e localizado no subsolo do prédio 

principal da Universidade, o novo laboratório busca a otimização do ensino de disciplinas de 

anatomia, fundamentais aos cursos da instituição, oferecendo aos alunos um espaço mais 

amplo e adequado para as atividades relacionadas ao estudo da anatomia humana.  
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Ampliação do Prédio Principal – 6º Andar 

Em 2010 foi entregue à comunidade interna um novo andar, o 6º andar, no 

prédio principal da Universidade. Este novo espaço, moderno e amplo, foi projetado para 

atender demandas específicas como: gabinetes individuais para as direções dos cursos de 

graduação, salas de aula, sala de pesquisas on line e salas de reuniões. 

      

Sala de Pesquisas On Line  

A nova "Sala de Pesquisas On Line", localizada no 6º andar do prédio 

principal, foi equipada com 24 terminais de computador e encontra-se disponível de segunda 

a sexta-feira, das 10 às 19 horas, com a supervisão de um servidor da Biblioteca. 

Neste ambiente os alunos podem realizar estudos individuais e ter acesso ao 

email institucional, ao Portal de Pesquisas da Capes ou realizar trabalhos acadêmicos. 
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ALUNOS 

A UFCSPA empenha-se continuamente na busca pela qualidade e excelência 

em Ensino, Pesquisa e Extensão acadêmica e comunitária, articulando essas três dimensões 

em todas as modalidades de atuação, com incentivo à inovação, à educação continuada, ao 

empreendedorismo e à formação cidadã e solidária. Seus cursos têm projetos pedagógicos 

que privilegiam o desenvolvimento de competências éticas, pessoais, profissionais, de 

comunicação em suas relações sociais, além da cidadania e do voluntariado, incentivado e 

praticado em projetos comunitários, sociais e de sustentabilidade.  

Na pós-graduação, a UFCSPA mantém cursos próprios e em convênio com 

instituições nacionais, buscando alternativas dinâmicas e eficazes para os programas lato 

sensu e stricto sensu.  

Quantitativos 

Modalidade/Aluno Matriculado 2006 2007 2008 2009 2010

Graduação 685 811 922 1.067 1.287

Pós-graduação – Especialização 82 47 98 41 100

Pós-graduação – Residência Médica 219 188 189 199 205

Pós-graduação – Mestrado 93 87 123 114 143

Pós-Graduação – Doutorado 33 30 43 42 43

TOTAL 1.112  1.163 1.375 1.463 1.778

 

Outros Indicadores Acadêmicos 

Indicadores 2006 2007 2008 2009 2010 

Vagas no Vestibular 138 198 238 318 368

Inscritos no Vestibular 5.008 4.358 6.021 6.421 11.905*

Inscritos por vaga no Vestibular 36,3 22,0 25,3 20,19 32,35

Aluno equivalente** / Docente equivalente** 7,57 9,74 10,28 8,62 10,8

Aluno equivalente / Funcionário equivalente** 10,89 13,9 11,37 9,85 11,15

Funcionário / Docente equivalente 0,69 0,70 0,90 0,88 0,97

* Inscritos no SiSU    

** Calculados conforme orientações do Tribunal de Contas da União 
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SERVIÇOS E BENEFÍCIOS 

Programas de Assistência  

A UFCSPA ampliou seus programas de assistência para estudantes 

socialmente desfavorecidos aumentando o número de benefícios concedidos em programas 

existentes e criando duas novas modalidades de bolsa, a bolsa idiomas e a bolsa 

alimentação. 

Foram concedidos ao todo 310 benefícios, dos quais 60 bolsas de 

permanência, 60 bolsas transporte, 40 bolsas idioma e 50 bolsas alimentação. 

O auxílio-alimentação, operacionalizado mediante convênio com a 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul para utilização de seu restaurante universitário, 

ofereceu um total de 100 auxílios. Nesta modalidade foram beneficiados 22 alunos, de 

acordo com os critérios sócio-econômicos estabelecidos no edital de seleção. 

Seguro de Acidentes Pessoais para Alunos 

A UFCSPA oferece a cobertura de seguro de acidentes pessoais, exigida por 

lei apenas para alunos em estágio, para a totalidade de seus alunos de graduação e médicos 

residentes. Em 2010 foram beneficiados os 1.287 alunos de graduação e os 205 alunos de 

residência médica. 

Programas de Bolsas 

Bolsas 2006 2007 2008 2009 2010

Alunos com bolsa permanência - 07 34 50 53 

Alunos com bolsa transporte - - - 50 60 

Alunos com bolsa idiomas - - - - 40 

Alunos com bolsa alimentação - - - - 49 

Alunos com bolsa de iniciação científica 30 35 46 46 91 

Alunos com bolsa de extensão - 08 - 18 15 

Alunos com bolsa PET  - - - - 84 

Alunos com bolsa de iniciação à docência - 40 41 48 48 

Alunos com bolsa de pós-graduação 28 29 50 63 85 

Total de alunos com bolsas  58 119 171 275 525 
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Programa de Estágios 

A UFCSPA oportuniza aos seus alunos de graduação a realização de estágios 

curriculares não obrigatórios através de agentes intermediadores e de instituições 

conveniadas, mediante validação das direções dos cursos, buscando assegurar a 

consonância da atividade desenvolvida pelo estudante com a sua área de formação. 

Em 2010, 50 alunos de diferentes cursos da Instituição (Biomedicina, 

Fonoaudiologia, Medicina, Nutrição e Psicologia) realizaram atividades de estágio em locais 

como Grêmio Náutico União, Sport Club Internacional, Associação Hospitalar de Montenegro, 

Programa VivaVoz, Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde, Sanatório 

Partenon, Sanatório Parque Belém, Hospital Centenário de São Leopoldo, Central de 

Transplantes, Secretaria da Saúde, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 

entre outros. 

 

Programa de Tutoria  

O Programa de Tutoria promove o acompanhamento e a orientação 

sistemática a grupos de alunos dos cursos de graduação, por professores tutores, com vistas 

a auxiliar na identificação de possíveis dificuldades, necessidades, demandas e perspectivas 

da formação profissional, bem como na promoção de práticas educativas que favoreçam a 

formação integral do aluno, contemplando seu desenvolvimento intelectual e psicossocial.  

Além dos encontros semanais (primeiras séries) e quinzenais (segundas e 

terceiras séries), estão os encontros mensais de “Tutoria Geral”, voltados para alunos do 

primeiro ano dos cursos de graduação, nos quais são apresentados e/ou debatidos, por 

convidados externos, temas de interesse geral da formação em saúde, tais como:  

 Apresentação da Santa Casa como Hospital de Ensino;  

 entendendo as relações sociais e o fenômeno da exclusão;  

 apresentação do Grupo Hospitalar Conceição;  

 em busca da arte perdida de curar;  

 o trabalho multiprofissional em saúde;  

 o profissional de saúde como cidadão do mundo; 

 planejamento de carreira na graduação: o que é e como fazer? 
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Núcleo de Humanidades 

O Núcleo de Humanidades tem como objetivo contribuir para a formação 

humanística na UFCSPA e serve como complementação à formação técnico-científica 

tradicional.  

Nesse sentido, o caráter multidisciplinar do núcleo, que é composto por 

docentes da área de Filosofia, História, Letras, Lingüística e Sociologia, oferece o aparato 

necessário para a formação de um profissional que tenha sua ação pautada pela ética e por 

uma percepção acurada da realidade na qual atua. 

As atividades do Núcleo desdobram-se em ações de ensino, pesquisa e 

extensão, compreendendo assessorar aos docentes e aos cursos de graduação da UFCSPA 

no planejamento de atividades, relacionadas e de acordo às áreas, respeitando as 

especificações da formação acadêmica dos professores que integram o núcleo: 

• Letras – assessoria para os projetos da UFCSPA tanto em língua materna 

quanto em língua estrangeira (inglês e espanhol) no que tange à revisão, redação e 

tradução de textos; 

• Sociológica – assessoria em diagnósticos sócio-antropológicos e pesquisa 

social; 

• Histórica - assessoria em atividades que demandem conhecimento e 

pesquisa dos fundamentos circunstanciais e históricos nos processos de ensino e 

aprendizagem; 

• Filosófica – assessoria em demandas vinculadas à Ética, Metodologia 

Científica e Fundamentos Filosóficos na área da saúde. 

Além disto, o Núcleo oferece disciplinas eletivas, nas respectivas áreas, para 

todos os cursos e colaboração/participação nas ofertas de disciplinas obrigatórias, para 

cursos que possuem demanda nessas áreas e propõe calendário de atividades interativas 

com vistas à ampliação do universo cultural da comunidade acadêmica. 
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Programa de Atividade Física 

O Programa de Atividade Física, coordenado pela Pró-Reitoria de Extensão e 

Assuntos Comunitários, possibilitou o aluguel de quadras esportivas para uso pela 

comunidade interna (alunos, professores e técnicos-administrativos). 

Quadro de utilização dos horários de quadras alugadas pela UFCSPA no ano de 2010 

 Número de 

horas 

Modalidade Participantes/Dia Total 

Biomedicina 14 Futsal e Vôlei 12 168 

Enfermagem  8 Vôlei  15 120 

Farmácia  4 Futsal e Vôlei 12   48 

Fisioterapia 12 Futsal 12 144 

Fonoaudiologia  5 Vôlei 12   60 

Medicina 21 Futsal e Vôlei 15 315 

Nutrição 7 Vôlei 12   84 

Psicologia 8 Vôlei 15 120 

Técnico-Administrativo 8 Futsal 11   88 

 

Além disto, promoveu o evento esportivo COPAMED, um torneio de futebol 

sete, que congregou servidores técnico-administrativos (12) e discentes dos diferentes 

cursos da UFCSPA (108).  
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INVESTIMENTOS SOCIAIS INTERNOS 

MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA 

Inclusão Digital  

Em 2010 foram adquiridos novos computadores para o atendimento de 

demandas de professores e alunos de graduação e pós-graduação ampliando o parque 

computacional da Universidade.  

Tipo de Computador 2006 2007 2008 2009 2010 

Estações 246 348 368 406 520 

Servidores* 19 23 24 26 39 

* Os servidores atendem também à graduação e à pós-graduação 

 

Sistema de Biblioteca 

A Biblioteca Paulo Lacerda de Azevedo estende aos alunos de graduação e 

pós-graduação, docentes, técnicos-administrativos e pesquisadores, os seguintes recursos: 

- acesso ao Portal Capes: 22.525 periódicos com texto completo e mais de 15 

Bases de Dados referenciais; 

- consulta on-line ao acervo: pelo software PHL permite-se que os usuários 

realizem empréstimos, reservas e renovações; 

- comutação bibliográfica: centro cooperante da Bireme localiza e solicita 

artigos de periódicos, teses (parcial e/ou integral) e capítulos de livros; 

- normalização de monografias; 

- levantamento bibliográfico; 

- treinamento ao usuário na utilização dos recursos disponíveis na Biblioteca. 
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Acervo Bibliográfico 

Biblioteca 2006 2007 2008 2009 2010 

Títulos 5.700 6.124 6.736 7.134 10.062 

Exemplares  17.500 18.874 20.848  19.649* 23.500 

Periódicos** 10.500 11.419 12.637  22.718 26.449 

* realizado desfazimento no ano de 2009. 

** disponibilizados pelo Portal CAPES. 
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MELHORIAS NA GESTÃO 

AÇÕES PARA A EXPANSÃO DO ACESSO 

Adesão ao SiSU 

Com a adesão ao Sistema de Seleção Unificada (SISU) e utilizando o Enem 

como etapa única de seleção, a Universidade amplia a oportunidade de acesso e promove 

avanços, no cenário nacional, para a democratização do acesso ao ensino superior. 

Considerado um processo de seleção justo e eficaz, o SiSU possibilita às 

pessoas de todo o país a oportunidade de ingressarem no curso de graduação desejado sem 

a necessidade de viajar para realizar vestibular. Através do sistema, se mantém a lógica da 

aprovação pela capacitação, sendo aprovados os candidatos melhores pontuados dentre os 

inscritos para cada instituição. 

Em 2010 um total de 11.905 candidatos concorreram às 368 vagas ofertadas 

pela instituição, ampliando em 85,4% o número de candidatos em relação ao ano anterior, 

quando a forma de seleção utilizada era o Concurso Vestibular. 

 

Aproveitamento de Vagas 

Pelo processo seletivo de ingresso extravestibular na modalidade de 

transferência voluntária, foram ofertadas 70 vagas para ingresso nos cursos de graduação. 

Houve 119 inscritos, e 50 vagas foram preenchidas. 

 

Combate à Evasão 

Para combater a evasão a Universidade desenvolve, através do Núcleo de 

Apoio Psicopedagógico (NAP), ações relativas ao atendimento de alunos com dificuldades 

pessoais, pedagógicas e psicológicas que interferem no desempenho acadêmico e na 

integração à universidade. Tais alunos são encaminhados pelas direções dos cursos de 

graduação, por colegas de curso, por professores, por familiares ou por iniciativa própria.  
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Neste sentido, em 2010, o NAP realizou as seguintes ações: 

a) Apoio psicopedagógico - Concentra as ações relativas ao desenvolvimento de habilidades 

e competências técnicas que propiciam maior eficácia no desempenho acadêmico. Também 

se dirige a alunos com dificuldades de aprendizagem, com necessidades específicas de 

orientação para estudo e organização do tempo e semelhantes. Nesta modalidade foram 

atendidos, em média, 13 alunos por mês. 
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b) Apoio psicológico - Concentra um acolhimento das demandas emocionais e de orientação, 

por meio de agendamento com psicólogas externas que prestam “aconselhamento breve” 

nas dependências da UFCSPA em convênio com o Curso de Especialização em Psicologia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O aconselhamento breve é caracterizado por até 

seis encontros, visando apenas acolher e mapear o problema do aluno, além de prestar 

orientação para encaminhamento para clínicos, e/ou psiquiatras, e/ou serviços de 

atendimento especializados gratuitos ou por meio de convênios particulares, caso o aluno 

possua. Nesta modalidade foram realizados, em média, 17 atendimentos por mês. 
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c) Assistência a alunos e familiares - Atividades que dizem respeito ao atendimento a alunos 

e familiares, mediante agendamento espontâneo ou convocação pelo NAP. Estes 

atendimentos visam principalmente à adaptação aos ambientes de estudo, orientação em 

questões familiares de relacionamento ou afetivas. Nestas situações os atendimentos são 

realizados individualmente ou com o grupo familiar. Nesta modalidade foram realizados, em 

média, 20 atendimentos de alunos e 3 atendimentos a familiares por mês. 

 

Ingresso de Estudantes Estrangeiros 

A Universidade oferece 01 vaga para ingresso no Curso de Medicina, pelo 

Programa de Estudantes Convênio de Graduação (PEC-G). Este programa é uma atividade 

de cooperação para a formação de recursos humanos, a fim de possibilitar aos cidadãos de 

países em desenvolvimento, com os quais o Brasil mantém acordos educacionais ou 

culturais, a realização de estudos universitários no país, em nível de graduação. O Programa 

é administrado pelo Ministério das Relações Exteriores por meio da Divisão de Cooperação 

Educacional do Departamento de Cooperação Científica Técnica e Tecnológica 

(DCE/DCT/MRE) e pelo Ministério da Educação por meio da Divisão de Assuntos 

Internacionais da Secretaria de Educação Superior (DAI/ SESu/MEC). 
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Criação de Novos Cursos de Graduação e Aumento nas Vagas de Ingresso 

A UFCSPA passou a contar com um novo curso noturno, o Curso de Farmácia, 

com 40 vagas anuais e ampliou o número de vagas ofertadas pelo Curso de Nutrição de 30 

para 40 vagas anuais.  

Número de cursos de graduação
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Com a criação deste novo curso a Universidade passou a contar com oito 

cursos de graduação e 368 vagas de ingresso. 

Vagas nos Cursos de Graduação
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Com o aumento progressivo de cursos e vagas, a UFCSPA promove o acesso 

de estudantes ao ensino superior em uma instituição pública e de qualidade. 
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FORNECEDORES 

A UFCSPA, como ente público, cumpre a legislação pertinente ao processo 

licitatório, bem como com a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

A gestão de contratos, serviços, aquisição de bens e materiais necessários às 

demandas da Instituição exigem uma atualização de procedimentos, de forma a dinamizar a 

atuação do gestor. Desta forma, a utilização da modalidade pregão eletrônico tem 

representado não só uma economia sobre as aquisições, mas também uma efetiva agilização 

dos procedimentos. O cadastro de fornecedores, para fins de participação em processos 

licitatórios, atende aos requisitos legais e se caracteriza pela presença de um número 

significativo de empresas. 

Das que prestam serviços ou fornecem materiais de forma mais significativa, 

considerando a natureza do serviço ou produto, destacamos as empresas de serviços de 

limpeza e conservação; vigilância e segurança patrimonial; fornecedoras de materiais de 

expediente; de serviços de obras civis; fornecedoras de equipamentos de laboratórios; 

empresas especializadas em equipamentos e serviços de informática; fornecedoras de 

matéria-prima para laboratórios; empresas de telefonia e comunicação e de fornecimento de 

energia elétrica, água e saneamento. 

 

Terceirizados e Estagiários 

A UFCSPA contou, no ano, com 77 funcionários terceirizados, relacionados a 

apoio administrativo, vigilância, limpeza e conservação, que representam 64% dos 

servidores técnico-administrativos do quadro efetivo. Este número expressivo independe da 

gestão, uma vez que seria necessária a liberação de vagas pelos Ministérios da Educação e 

Planejamento para a abertura de concursos públicos para o atendimento da demanda 

Institucional. 

Além disto, em áreas específicas, a Universidade contou, em média, com 49 

estagiários de nível médio e/ou superior para apoio a atos administrativos relacionados às 

suas atividades meio. 
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RELAÇÕES COM A COMUNIDADE 

As ações da Universidade nas relações diretas com a comunidade são 

realizadas por meio de programas e projetos de extensão e de prestação de serviços na área 

da saúde. 

Em parcerias realizadas com diferentes níveis do governo, empresas e 

organizações da sociedade civil, a UFCSPA devolve à sociedade o conhecimento adquirido a 

partir do ensino, da pesquisa e da extensão. 

Sem, necessariamente, estarem ligadas a alguma atividade acadêmica, as 

ações comunitárias realizadas, permitem a inserção da UFCSPA na comunidade em benefício 

do bem comum.  

Em 2010 a UFCSPA incentivou e colaborou para a realização de 

aproximadamente 62 atividades e projetos que colocaram em prática os conhecimentos 

adquiridos dentro da Universidade em prol da comunidade. 

 Programas Projetos Cursos Eventos

Nº total de atividades realizadas 04 12 40 06 

Nº total público atingido 200 120 2.460 193 

Participantes da UFCSPA na organização e execução 

Nº de Docentes e execução 10 13 63 03 

Nº de Estudantes – extensionistas bolsistas - - 05 - 

Nº de  Estudantes – extensionistas voluntários 110 70 930 133 

Nº de  Técnicos Administrativos - - 04 - 

Participantes Externos na organização e execução 

Nº de Docentes e Estudantes de outras IES 40 50 1.332 55 
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PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO E AÇÃO COMUNITÁRIA 

Programa de TV na UNITV 

 

A UFCSPA produz dois programas de televisão que vão ao ar pela UNITV, no 

Canal 15 da Net-Porto Alegre. O programa Ciência e Vida, veiculado às segundas, quartas e 

sextas,  às 18 horas, e o programa Ciência e Vida Express, veiculado diariamente às 12 

horas, 20 horas e 22 horas, trazem eventos administrativos e acadêmicos, de cunho 

institucional, entrevistas e depoimentos de profissionais que abordam temas na área da 

saúde. 

A programação da UNITV pode ser acompanhada, em tempo real, pela 

página da Internet da emissora e o programa Ciência e Vida Express pode ser 

acompanhado, também, na página da Universidade. 

 

Núcleo de Pesquisas em Nutrição 

O Núcleo desenvolve atividades de pesquisa associadas à prestação de 

serviços à comunidade e à formação continuada e capacitação de profissionais de unidades 

de saúde. 

Em 2010, foram capacitados 460 profissionais de saúde, agentes comunitários 

e estagiários de 12 unidades de saúde do Grupo Hospitalar Conceição e 09 unidades de 

saúde da Secretaria Municipal de Porto Alegre através do Curso de Educação a Distância 

“Dez Passos da Alimentação Saudável para Crianças Menores de Dois Anos”, realizado em 

parceria com o Núcleo de Educação à Distância (NEAD). 



 

 45

Foram oferecidas quatro edições do curso, disponibilizadas de modo gratuito 

e totalmente a distância, utilizando materiais elaborados pela equipe e baseados no guia 

alimentar “Dez Passos da Alimentação Saudável para Crianças Menores de Dois Anos” 

(Ministério da Saúde). 

 

Projeto de Educação e Vigilância em Nutrição em Escola Pública  

Este projeto visa auxiliar o professor, de forma colaborativa, no 

desenvolvimento de atividades de Educação Alimentar e Nutricional, além de proporcionar a 

formação continuada em serviço para professores de rede pública. 

Em 2010 as atividades foram realizadas na Escola Estadual Anne Frank, 

situada no município de Porto Alegre, com a participação de 918 membros da comunidade 

escolar e 25 alunos do Curso de Nutrição da Universidade. 

Dentre as atividades promovidas pelo Projeto temos:  

- Ações educativas com 184 alunos do ensino básico e fundamental (Jardim 

B, 1ª, 2ª, 4ª, 6ª e 8ª séries). 

- Ações de formação continuada em serviço para os professores da escola. 

- Palestras, durante a Semana Pedagógica da Escola. 

- Aplicação de questionário sobre antropologia alimentar em 188 alunos da 3ª 

e 8ª séries. 

No que diz respeito ao desenvolvimento de atividades de educação alimentar 

e nutricional, foram realizadas medidas de altura, peso, cintura e dobras cutâneas para 

avaliação do peso, crescimento e composição corporal em 185 alunos.  
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Educação Continuada para Professores da Rede de Ensino Básico Estadual  

   O curso de Ensino a Distância (EaD) sobre “Nutrição e Alimentação Saudável" 

oferecido para professores de escolas municipais de Porto Alegre e disponibilizado em duas 

edições, teve sua primeira edição em novembro de 2010, com a oferta de 100 vagas.  

Ministrado totalmente à distância o curso é organizado em quatro módulos, 

disponibilizados semanalmente. A elaboração do material foi realizada por uma equipe de 

professores, nutricionistas e acadêmicos do Curso de Nutrição da UFCSPA junto com a 

equipe de Educação a Distância e consta de: 3 aulas em Power Point: Grupos de Alimentos – 

Carboidratos, Proteínas e Lipídeos; Cálcio, Ferro e Fibras; Vitaminas A e C; página web sobre 

o conteúdo com frase e imagens reforçando o conteúdo; vídeo com a entrevista de um 

profissional especialista na área; biblioteca virtual com materiais selecionados; questionário 

com questões para avaliação do conhecimento do professor sobre Alimentação e Nutrição; 

questionário para avaliação do curso e do próprio aluno (auto-avaliação); questões a serem 

discutidas no fórum e  chat para comunicação. 

Nesta primeira edição, dos 98 professores inscritos, 67 concluíram o curso. 
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Centro de Neuroendocrinologia da UFCSPA e ISCMPA 

 

 

O Centro desenvolve, desde sua criação em 2001, prestação de serviços à 

comunidade, associada à pesquisa, formação de recursos humanos e atualização de 

profissionais da saúde na área da Neuroendocrinologia. 

São ofertadas consultas à população em ambulatório específico na Irmandade da 

Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, nas terças-feiras pela manhã; consultorias e 

atendimento contínuo a pacientes hospitalizados, incluindo os internados no Hospital São 

José, referência no Estado em Neurocirurgia; além de consultas na área da 

neuroendocrinologia pediátrica no Hospital Santo Antônio. 

Em 2010, os atendimentos realizados pelo Centro proporcionaram a inclusão de 108 

novos pacientes adultos, ampliando o banco de pacientes cadastrados no Centro para 986 

beneficiados. 

Os médicos e estudantes envolvidos nas atividades ou interessados na área 

participam de reuniões científicas semanais com discussão de tópicos atuais da 

especialidade. Nessas reuniões, em número de 45 em 2010, foram discutidos 342 diferentes 

tópicos, conforme registro do Centro. No ano de 2010 frequentaram essa atividade 488 

pessoas, entre estagiários, bolsistas de Iniciação Científica, alunos de graduação e pós-

graduação, médicos-residentes, profissionais da saúde e professores. 

Mensalmente, obedecendo a uma programação anual, são realizadas as “Reuniões 

Multidisciplinares”, no âmbito do Hospital São José, que tratam de temas de interesse de 

profissionais das diversas áreas da saúde, afins à Neuroendocrinologia.  

No ano de 2010 foram realizadas 10 Reuniões Multidisciplinares, que contabilizaram 

um total de 152 participantes. 

Anualmente, desde sua fundação, o Centro realiza um evento científico, consolidado 

na especialidade. Em agosto de 2010, foi realizado o “6º Simpósio Gaúcho de 

Neuroendocrinologia (SIGANE)”, que contou com a participação de 8 palestrantes de outros 
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estados, dentre os 20 palestrantes e coordenadores. O público-alvo principal são os 

endocrinologistas do Rio Grande do Sul, que encontram no evento a possibilidade de 

atualização com especialistas de renome. O Simpósio também concede créditos para os 

alunos dos programas de pós-graduação da Universidade. Na sua última versão contou com 

a presença de 91 participantes.  

A página do programa de extensão, http://www.ufcspa.edu.br/neuroendocrino, opera 

desde o ano de 2002 e oferece informações, notícias sobre o Centro e suas publicações, 

além de prestar esclarecimentos ao público leigo sobre termos da Endocrinologia e 

Neuroendocrinologia (Glossário) e introdução às doenças neuroendócrinas. 

O espaço “Fale Conosco”, também disponível na página, permite o esclarecimento de 

dúvidas pelo correio eletrônico, tanto em relação a temas de saúde na área 

neuroendocrinológica, bem como o auxílio na localização de médicos especialistas em vários 

pontos do país.  

Em 2010, o Centro propiciou aos médicos do Serviço de Endocrinologia da Irmandade 

da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre o aprendizado prático na utilização do 

medicamento octreotide, de uso específico em tumores da glândula hipófise, o qual exige 

cuidados diferenciados na administração parenteral. Tal aprendizado, instruído por 

enfermeira especialmente habilitada, permite a orientação adequada aos usuários que 

recebem a medicação do SUS. 
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Programa de Assistência, Ensino e Pesquisa em Genética Clínica 

O programa é desenvolvido desde o ano de 1975, com prestação de 

atendimento de consultas e realização de exames de cariótipo para pacientes do Sistema 

Único de Saúde (SUS) na Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre 

(ISCMPA), integrado às atividades de ensino e de pesquisa. 

No mês de dezembro de 2010 o Serviço registrou o paciente de número 

10.200 e mais de 4.000 exames citogenéticos. 

O público alvo é composto de pacientes do Sistema Único de Saúde 

encaminhados aos Ambulatórios de Genética de Adultos e de Crianças ou hospitalizados nos 

hospitais da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre (ISCMPA), que 

apresentam deficiências, incapacidades ou que pertencem a grupos sociais vulneráveis, 

muitas vezes portadores de malformações congênitas e/ou de retardo mental, necessitando 

atendimento multidisciplinar. 

No ano, foram realizados 352 atendimentos ambulatoriais no Hospital da 

Criança Santo Antônio (HCSA), 88 avaliações de pacientes internados em diferentes hospitais 

da ISCMPA e UTI, 33 estudos de cariótipos e 182 atendimentos outros. 

Além da prestação de serviços à comunidade, este programa possibilita o 

aprendizado acadêmico e profissional e a produção de artigos científicos, trabalhos de 

conclusão de curso de graduação e pós-graduação, dissertações e teses. Em 2010 foram 

produzidas, pelo grupo de professores e alunos bolsistas e voluntários de graduação e pós-

graduação, 12 publicações em periódicos científicos, 01 monografia, 09 apresentações orais, 

40 pôsteres em congressos científicos e 28 resumos publicados em anais de congressos. 

Vinculado a este Programa encontra-se o Projeto de Avaliação da 

Necessidade de Atuação Fonoaudiológica em Pacientes Atendidos em um Serviço de 

Genética Médica, que visa à realização de uma abordagem fonoaudiológica dos pacientes 

atendidos pela Genética Clínica buscando a interdisciplinalidade dentro da Instituição, bem 

como o aumento das relações entre a Universidade e seu Hospital de Ensino, preparando o 

aluno do Curso de Fonoaudiologia para o estudo dos aspectos fonoaudiológicos ligados às 

doenças genéticas. 
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No ano de 2010 o projeto avaliou 15 pacientes pertencentes ao SUS, atuando 

de forma interdisciplinar mediante a participação de professores da área de genética clínica, 

fonoaudiologia, médicos residentes de genética médica e estudantes de graduação em 

fonoaudiologia. 

 

Projeto de Assistência em Dermatologia 

O Projeto de Assistência em Dermatologia promove encontros de professores, 

médicos residentes e estudantes de graduação e especialização em Dermatologia com 

pacientes portadores de Dermatite Atópica e seus familiares atendidos no Ambulatório de 

Dermatologia da UFCSPA no Centro de Saúde Santa Marta. 

O objetivo dos encontros é fazer com que os pacientes e seus familiares 

compreendam melhor esta dermatose e passem a ter melhores resultados no seu manejo 

diário, além de instrumentalizar os pacientes a lidarem com os preconceitos gerados por esta 

doença de pele. 

No ano de 2010 foram realizados 8 encontros que contaram com a 

participação de 100 pessoas. 
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Projeto de Assistência em Parasitologia 

Atividade de assistência realizada em creches da região metropolitana com 

atividades de atendimento às crianças e controle de parasitoses intestinais e micoses 

cutâneas. 

Foram realizadas atividades em creches e escolas da periferia de Porto 

Alegre, com o atendimento de 215 crianças e a realização de 215 exames parasitológicos de 

fezes e micológicos, bem como a realização de atividades lúdicas para profilaxia com as 

crianças. 

Além disso, professores, alunos e monitores da disciplina de Parasitologia e 

Micologia participam das Feiras de Saúde da UFCSPA desde a sua implantação, realizando a 

prevenção de parasitoses intestinais através de atividades lúdicas com as crianças. 

 

     

 

Ciclo de Palestras em Parasitologia, Microbiologia e Imunologia 

O Ciclo de Palestras em Parasitologia, Microbiologia e Imunologia é uma 

atividade com temas relevantes de educação continuada para profissionais e estudantes da 

área da saúde, com programação semestral.  

O evento possui uma programação bianual, sendo que no ano de 2010 foram 

realizadas 7 palestras com a participação de 120 pessoas. 
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Empresa Júnior NutriAção 

 

A Empresa Júnior NutriAção, um empreendimento sem fins lucrativos, é 

constituída e administrada por acadêmicos do Curso de Nutrição, que presta serviços e 

desenvolve projetos para empresas, entidades e sociedade em geral, além de organizar 

atividades acadêmicas, como workshops e seminários a fim de obter maior integração entre 

os meios acadêmico e empresarial.  

Durante o ano de 2010 a Empresa Jr. NutriAção: 

- prestou serviços de elaboração de Coffee Break para 8 eventos, sendo 3 

para a comunidade interna (I Simpósio dos Programas de Pós-Graduação da UFCSPA e I 

Mostra Científica de Trabalhos da Pós-Graduação em Saúde, a Jornada Acadêmica do Curso 

de Biomedicina e Semana Científica) e 5 para a comunidade externa (Jornada Acadêmica do 

Curso de Odontologia da UFRGS, Evento da  Empresa Jr. Escola Superior de Propaganda e 

Marketing (ESPM), Evento da ESPM e Entrega do Prêmio Consultor do Ano Empresa Jr. 

ESPM); 

- atuou no planejamento e organização da V Jornada, VII Semana Acadêmica, 

II Jornada da Empresa Júnior e I Mostra de Trabalhos Científicos do Curso de Nutrição da 

UFCSPA. 

- efetuou o gerenciamento financeiro do projeto de Enfrentamento à Violência 

da Universidade. 

- participou de 2 projetos sociais: o Grupo de Reeducação Alimentar para os 

servidores da Universidade; e a Semana da Alimentação Saudável, com a distribuição de 

folderes informativos e realização de assistência nutricional aberta à comunidade no parque 

da Redenção. 
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Além disto, representantes da Empresa Jr. participaram de eventos como o 

XVIII Encontro Sul - Brasileiro de Empresas Juniores – ESEJ, o XVIII Encontro Nacional de 

Empresas Juniores – ENEJ e o XI Encontro Gaúcho de Empresas Juniores – EGEJ, assistindo 

palestras e participando dos workshops proporcionados pelos eventos, com o intuito de 

aprender, discutir, exercitar e se relacionar com os futuros talentos do mercado brasileiro. 

    

Coffee Break organizados pela NutriAção 

 

                                           

                 Grupo de Reeducação Alimentar                      Membros da Empresa Jr. em evento
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Ligas Acadêmicas 

As Ligas Acadêmicas são formadas por grupos de estudantes que desejam e 

criam oportunidades de trabalhos científicos, didáticos, culturais e sociais no espaço 

acadêmico, supervisionados por um ou mais profissionais da área, e que servem para colocar 

em prática o idealizado sobre determinado tema, efetivar parcerias para campanhas de 

saúde, realizar pesquisas epidemiológicas e desenvolver atividades assistenciais na 

comunidade. 

Em 2010 foram realizadas, pelas 6 ligas institucionalizadas (Liga da 

Dependência Química; Liga da Dor; Liga da Hipertensão; Liga da Insuficiência Cardíaca; Liga 

do Trauma e Liga de Saúde Coletiva), um total de 16 atividades, entre cursos e eventos de 

extensão, com a participação de 1.567 pessoas. 

  

 Curso de Primeiros Socorros                Aula prática do Curso de Imobilização 

   

Curso da Liga da Dor Material de divulgação das Reuniões Mensais                         

da Liga da Hipertensão 



 

 55

Todas as ligas acadêmicas em atividade participaram do Projeto de Extensão 

“Feiras de Saúde”, com atividades educativas de prevenção e promoção da saúde, com o 

uso de materiais didáticos desenvolvidos pelos próprios acadêmicos. 

Além disto, as atividades das ligas geraram apresentações em eventos 

científicos e publicação de materiais educativos. 

     

Casinha do Trauma – Material educativo                   Membros da Liga do Trauma e do CoBraLT 

                                 Feiras de Saúde        no CoLT Rio 2010 

 

Projeto Feiras de Saúde 

O projeto Feiras de Saúde é realizado em parceria com o Rotary Clube Porto 

Alegre – leste em escolas públicas de Porto Alegre e acadêmicos dos cursos de graduação da 

UFCSPA são os protagonistas das atividades realizadas. Tem por objetivo propiciar ações de 

extensão, que envolvam novos ambientes de ensino-aprendizagem, direcionadas à 

promoção da saúde e qualidade de vida da comunidade. 

As ações realizadas são divididas em bancas. Nas bancas da Saúde da Criança 

são realizadas atividades lúdicas e educativas relacionadas à educação nutricional, à higiene 

pessoal, à prevenção de acidentes domésticos, à reciclagem de lixo, aos cuidados com os 

medicamentos, entre outras. Nas bancas da Saúde do Adulto são realizadas atividades de 

aferição de pressão arterial, dos níveis de glicose e colesterol no sangue, orientações sobre 

cuidados com a voz e com a alimentação, entre outras. 

No ano de 2010 foram realizadas 5 edições do projeto, 3 em escolas 

municipais e 2 em estaduais.  Em cada edição da Feira de Saúde participaram em média 10 

docentes e 100 alunos de graduação e pós-graduação da UFCSPA. Foi realizada uma média 
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de 800 atendimentos/feira, tanto de crianças como de adultos da comunidade de 

abrangência da escola onde a Feira foi realizada. 

Na tabela a seguir os dados de atendimento de cada edição das Feiras de 

Saúde de 2010: 

COMUNIDADE ESCOLAR DATA ATENDIMENTOS 

58ª Escola Municipal Mariano Beck, Rua Joaquim P. Villanova, 

135 – Vila Pinto 

22.05.2010 912 

59ª Escola Municipal Grande Oriente do Rio Grande do Sul 19.06.2010 960 

60ª Escola Estadual Aldo Locatelli, Rua Thomaz Francisco de 

Jesus, s/nº - Vila Brasília 

28.08.2010 1.185 

61ª Escola Municipal Chico Mendes 28.09.2010 534 

62ª  Escola Estadual Érico Veríssimo, Vila IPE II, Jardim Planalto 16.10.2010 420 

TOTAL  4.011 

 

 

 

 

 

 
      Atividade de alongamento- Curso de fisioterapia                       Recepção da comunidade 

             Equipe do Rotary Clube Porto Alegre - Leste 
 

 
Atividade lúdica sobre uso adequado de medicamentos           Tipagem sanguínea – Curso de Biomedicina                   

                             Curso de Farmácia 
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Feira de Saúde na Escola Aldo Locatelli 

Orientações sobre hábitos 
alimentares saudáveis – Curso de 
Nutrição 

Orientações sobre o risco de Acidente 
Vascular Cerebral – Liga de Neurologia 
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Programa Pet-Saúde 

 

 

 

Em 2010 a Universidade novamente foi contemplada em edital nacional para 

participar do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde, numa parceria com a 

Secretaria Municipal da Saúde e o Grupo Hospitalar Conceição, com bolsas advindas do 

Ministério da Saúde. O programa contou com a participação de alunos dos cursos de 

graduação em Biomedicina, Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Nutrição e 

Psicologia, de diferentes séries, sob a supervisão de professores e de profissionais de 

unidades básicas de saúde (UBS’s) da zona norte de Porto Alegre e que constituem o Distrito 

Docente Assistencial (DDA) da Universidade, com uma população de aproximadamente 140 

mil habitantes. 

Dentre as ações do programa, constaram atividades de promoção à saúde, 

melhoria da qualidade de vida da comunidade, capacitação de profissionais das escolas e dos 

postos de saúde vinculados ao DDA (Asa Branca, Ernesto Araujo, Esmeralda I, Esperança 

Cordeiro, Herdeiros, Jenor Jarros, Lomba do Pinheiro II, Lomba do Pinheiro III, Maria da 

Conceição, Modelo I, Nova Gleba, Panorama, Passo das Pedras II, Pitoresca, Santa Fé, Santa 

Maria, Santo Agostinho, São Pedro, Viçosa, Barão de Bagé, Coinma, Conceição, Costa e 

Silva, Divina Providência, Jardim Itu, Jardim Leopoldina, Parque dos Maias e Vila SESC). 

As ações desenvolvidas no Programa Pet-Saúde seguiram a metodologia da 

problematização, na qual o grupo observava a realidade, elencava os pontos-chave, buscava 

bibliografia sobre o tema, gerava hipóteses de solução e desenvolvia as ações com a 

comunidade. 

Em 2010 podemos destacar as atividades de Biossegurança na prevenção dos 

acidentes dos trabalhadores das UBS, na prevenção de doenças e acidentes de crianças e 

idosos, bem como as ações de combate à Dengue, de redução da mortalidade materna e 

infantil e de enfrentamento da dependência do crack e outras drogas. 
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Dentre os assuntos trabalhados nas Unidades podemos citar: Palestra com os 

funcionários sobre prevenção de acidentes e sobre separação de resíduos na saúde; A 

importância da lavagem de mãos; Reavaliação das áreas de risco da unidade através dos 

Mapas de Risco; Organização dos medicamentos, prateleiras, materiais de limpeza; Palestra 

para os profissionais da saúde sobre pérfuro-cortantes e importância da lavagem de mãos; 

Fixação de materiais educativos sobre uso de EPIs. 

            Antes    Depois 

 

 

   

 

 

                 

                            Organização de medicamentos 

      

    Palestra para os profissionais da saúde          Palestra de Biossegurança (pérfuro-cortantes) 
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Em relação aos assuntos trabalhados na Comunidade podemos citar: Coleta 

Seletiva na Escola e Educação Ambiental; Lavagem de Mãos na Escola; Atividade sobre 

educação odontológica na escola; Prevenção da Dengue; Jogos do meio ambiente na escola 

de ensino fundamental; Palestra com idosos sobre risco de quedas e discussão sobre 

cuidados na alimentação de diabéticos e hipertensos; Pediculose; DSTs; visitas domiciliares 

para a organização dos remédios dos pacientes e conserto de problemas estruturais na 

residência, como o corrimão para a escada, a fiação do chuveiro e instalação de lâmpadas; 

Prevenção de acidentes domésticos com crianças e familiares. 

     
 Educação ambiental       

   

                        Acidentes domésticos     

         
    Hábitos de Higiene - Lavagem de mãos e Educação odontológica na escola 
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Pediculose 

  
 Doenças Sexualmente Transmissíveis 

    

            Cuidados na alimentação de diabéticos e hipertensos  
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Além disto, foram realizadas outras atividades, em diferentes unidades, como: 

- Oficinas com adolescentes da 8ª série da Escola Saint’Hilaire e da 6ª e 7ª 

séries da Escola Solimões, sobre temas relacionados à saúde e sexualidade. 

- Diagnóstico e registro fotográfico da área de abrangência de diferentes 

unidades de saúde. 

- Campanhas de Saúde (saúde do homem, saúde da mulher, saúde da 

criança) em diferentes unidades de saúde. 

- Atividades com as crianças das duas creches da área da ESF Esperança 

Cordeiro - Criança Esperança e Esperança Cordeiro - relacionadas à dengue. 

- Elaboração e edição de vídeo com temas referentes à saúde e ao 

funcionamento da Unidade Jardim Itu, para ser visto pelos usuários enquanto esperam as 

consultas. 

- Atualização de funcionários das unidades sobre o tema amamentação. 

- Atividades de educação em saúde em Grupo de Convivência de idosos. 

- Identificação de usuários de insulina. 

- Confecção de folder explicativo sobre cuidados com a aplicação de insulina. 

- Visitas domiciliares para orientação sobre cuidados com doenças em geral. 

 

Projeto de Promoção da Saúde e Prevenção de Distúrbios da Comunicação 

O Curso de Fonoaudiologia desenvolve ações deste projeto nas Feiras de 

Saúde desde o ano de 2007. Em 2010 foram atendidas um total de 469 pessoas, com a 

participação de 06 docentes e 55 alunos de graduação. 

Este projeto objetiva:  

- Proporcionar ao acadêmico de fonoaudiologia a prática do conhecimento 

teórico adquirido na graduação. 
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- Promover a saúde fonoaudiológica através da educação para a saúde; 

- Estimular a criatividade e a participação na elaboração de materiais 

educativos (folderes, cartazes, histórias). 

- Assessorar os educadores, a comunidade escolar e os profissionais da saúde 

em ações de saúde fonoaudiológica, demonstrando as condições adequadas para o uso da 

voz e cuidados com a audição, bem como para o desenvolvimento da linguagem. 

- Incentivar a participação da família no que se refere ao estímulo da 

comunicação e hábitos orais saudáveis. 
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Projeto Ouça Bem 

O projeto Ouça Bem visa criar atividades de promoção da saúde em escolas 

do ensino básico da rede pública, realizando a triagem auditiva em crianças, incentivando a 

detecção precoce de perda auditiva e promovendo a saúde fonoaudiológica. A iniciativa 

conta com a participação de alunos e bolsistas do Curso de Fonoaudiologia, sob a supervisão 

de docentes da Universidade.  

Durante a execução do Projeto foram desenvolvidas reuniões com professores 

para esclarecer os objetivos do projeto e a importância da triagem auditiva; triagem auditiva 

(imitanciométrica); palestras informativas aos alunos seguidas de atividades lúdicas 

relacionadas à saúde auditiva; palestra de orientação aos pais com relação ao resultado das 

triagens auditivas (devolutiva da triagem) e cuidados com a audição; distribuição de folderes 

explicativos de cuidados com a audição para professores, pais e alunos.  

 Em 2010 foram atendidas pelo projeto um total de 626 pessoas, dos quais 

174 alunos que realizaram a triagem auditiva; 290 alunos participantes das palestras 

informativas; 150 pais que participaram das palestras de devolutiva das triagens auditivas; e 

12 professores responsáveis pelas turmas de 1ª a 4ª séries.      
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Projeto Falando em Amamentação 

Em seu segundo ano de execução o projeto “Falando em Amamentação” 

busca levar informações sobre a importância do aleitamento materno e a relação da 

amamentação e Fonoaudiologia, valorizando o conhecimento empírico da população 

atingida, proporcionando ao acadêmico o contato com a comunidade e a promoção da saúde 

materno-infantil através do incentivo ao aleitamento, de informações sobre desenvolvimento 

orofacial, de linguagem e hábitos orais saudáveis. 

Os alunos participantes do projeto realizam atividades de orientação, uma vez 

por semana, junto ao Grupo de Gestantes do Hospital Santa Clara. Estas atividades fazem 

parte de um projeto multidisciplinar desenvolvido pelo ambulatório e ocorre enquanto as 

gestantes aguardam consulta de pré-natal.  

De abril a dezembro de 2010 foram orientadas cerca de 500 gestantes. 
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O projeto participou, ainda, do “Dia do Bebê” promovido pela Secretaria de 

Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. Na ocasião os alunos envolvidos no projeto 

mobilizaram alunos das demais séries do Curso de Fonoaudiologia, para participarem do 

stand “Cantinho da Amamentação”, com orientações sobre amamentação, hábitos orais, 

fala, linguagem e audição, promovendo o atendimento de 150 pessoas. 
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Projeto Contação de Histórias em Ambiente Hospitalar  

 

O projeto tem como princípio a formação diferenciada no âmbito da saúde, 

uma vez que propõe o uso de uma ferramenta inovadora para proporcionar um maior 

conforto aos pacientes através do contato estabelecido pela literatura. 

Em 2010 foram ofertados 4 cursos de extensão para estudantes dos cursos de 

graduação da UFCPA e que abordaram a técnica de seleção de histórias e livros, a contação 

e a aplicação das técnicas no ambiente hospitalar nas áreas de pediatria, geriatria e 

maternidade, com a participação de 240 pessoas. 

Os estudantes participantes dos cursos de extensão aplicaram as técnicas de 

contação de histórias aprendidas aos pacientes hospitalizados em diferentes unidades da 

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. 

Em 2010, o projeto inscreveu e apresentou oito trabalhos em eventos de 

Iniciação Científica e também promoveu uma palestra aberta à comunidade, sobre a 

presença do Lúdico no Ambiente Hospitalar com Wellington Nogueira, fundador da ONG 

Doutores da Alegria, que contou com 250 participantes. 
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Ações de Educação em Saúde para Idosos 

Este projeto de extensão é uma proposta dos Cursos de graduação de 

Fisioterapia e Enfermagem que busca levar informações aos idosos abordando questões 

pertinentes à saúde de uma forma interativa e preventiva.  

As atividades do projeto foram desenvolvidas em parceria com o Serviço 

Social do Comércio (SESC) por meio dos Clubes da Maturidade Ativa do município de Porto 

Alegre, os quais constituem um movimento social organizado, que tem por missão construir 

um novo significado social para o envelhecimento, valorizando o papel do idoso na sociedade 

contemporânea e estimulando a realização de trabalhos comunitários e a prática da 

responsabilidade social individual. Os assuntos trabalhados são propostos pelos próprios 

idosos, levando em consideração a prevalência de determinados agravos à saúde na terceira 

idade. 

O projeto prevê a realização de atividades semanais em cada uma das sedes 

do SESC que tem o Clube da Maturidade Ativa, abordando assuntos diferentes a cada 

encontro. As atividades junto aos idosos foram planejadas e executadas pelo grupo de 

alunos e professores envolvidos no projeto. 

Em 2010 foram realizadas 16 atividades com o atendimento de um total de 

210 idosos envolvendo 6 professores, 6 alunos extensionistas e 27 alunos de graduação. 
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Projeto Conhecendo a Qualidade do Ar 

O projeto tem como objetivo atender a demanda dos cursos da área de saúde 

e também proporcionar o intercâmbio com a comunidade em questões relacionadas ao meio 

ambiente e qualidade do ar.  

As atividades propostas no projeto mesclam informação e arte, tais como: 

- Implantação de projeto piloto de uma disciplina de Educação Ambiental no 

âmbito da universidade.  

- Realização da Mostra Fotográfica “No stress oxidativo” - painel com 

fotografias sobre a natureza produzidas pela equipe da Câmera Viajante na Mata Atlântica e 

no Rincão Gaia, paraíso ecológico idealizado pelo ambientalista José Lutzenberger, durante o 

II Ciclo de Saúde e Meio Ambiente. 

- Apresentações mensais da peça teatral “Do outro lado do buraco”, 

valorizando a temática ambiental. 

- Promoção de cursos de Educação Ambiental para alunos da Universidade 

com atividades teóricas e práticas no Rincão Gaia, abordando os temas: Educação Ambiental 

– Aprendendo com a Natureza; Integrando a Educação Ambiental e a Permacultura; e 

Educação Ambiental, Construindo a Cultura da Paz com Arte e Ecologia.  

- Desenvolvimento de um Programa de Educação Ambiental Contínua em 

escolas da rede pública de Porto Alegre, promovendo o diagnóstico e melhorias no ambiente 

escolar e entorno.  

      
          Peça Teatral – Do Outro Lado do Buraco       Mostra fotográfica “No stress oxidativo”
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Programa Viva Voz 

 

O VIVAVOZ compõe atividades de ensino, pesquisa e extensão de 

abrangência nacional, em parceria com a Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD), que, 

através de um serviço telefônico tipo “call center”, presta informações científicas sobre 

drogas; oferece apoio gratuito para familiares de usuários de drogas; oferece intervenção 

breve para as próprias pessoas que já usam drogas e desejam conversar sobre suas 

experiências e indica locais de tratamento, conforme a conveniência do cliente. 

Este programa é um serviço aberto para toda população e conta com uma 

equipe treinada e capacitada ao atendimento.  

No ano de 2010 o número de ligações recebidas foi de 74.546 que entraram 

no call center. Destas, 49.192 foram atendidas e 25.377 tiveram apoio e acompanhamento. 

Além disto, o programa participa de ações educativas em campanhas 

regionais e nacionais relacionadas ao uso de drogas. 

O programa recebeu o Prêmio Top of Mídia 2010, promovido pelo Grupo de 

Mídia do Rio Grande do Sul e patrocinado pela Zero Hora, que está na 12° edição e tem por 

objetivo dar destaque aos trabalhos desenvolvidos na área de Mídia. 

 

Equipe do VivaVoz em campanha  
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Projeto Museu de Anatomia 

O Museu de Anatomia Humana teve sua primeira edição em 2008 e foi 

aperfeiçoado ao longo dos anos de 2009 e 2010.  

O projeto objetiva mostrar ao público leigo, aos alunos e profissionais da área 

de saúde, a anatomia como uma arte a ser apreciada, divulgando o trabalho realizado pelos 

alunos durante o ano na preparação de peças com diferentes técnicas. 

Além disto, o projeto estimula a pesquisa e implantação de novas técnicas de 

preservação e preparação de peças para ensino, com a colaboração de professores de 

anatomia, de técnicos do laboratório, de alunos do Programa de Iniciação à Docência e de 

monitores voluntários da disciplina. 

Em 2010 o Museu de Anatomia recebeu 392 visitantes. 
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Programa de Doação de Corpos para o Ensino e Pesquisa 

 

O Programa, iniciado em 2008, tem como meta criar uma estrutura e um 

fluxograma para recebimento de doações de corpos para ensino e pesquisa na Universidade, 

como uma alternativa após o óbito, visando atingir uma parcela da população que deseja 

efetuar a doação e não encontra informações sobre o procedimento. 

Além da organização de uma estrutura baseada na legislação vigente, que 

trata o doador com dignidade, o projeto visa despertar nos futuros profissionais o respeito 

pelo indivíduo.  

Os corpos são utilizados como acervo da disciplina de Anatomia, permitindo o 

treinamento de alunos em diferentes níveis de formação e proporcionando material para 

pesquisa no Programa de Pós-Graduação em Patologia.  

Este Programa envolve uma equipe composta por um professor da disciplina, 

1 assistente social, 3 bolsistas PID e os 2 técnicos do laboratório de anatomia. Em 2010 

foram cadastrados 41 novos doadores e recebidos 10 corpos para uso em atividade de 

ensino e pesquisa. 

Ainda em 2010 foi organizado um culto em homenagem a todos os cidadãos 

que doaram corpos como forma de reconhecimento à nobreza do gesto do familiar doador, 

além de sensibilizar os alunos em relação ao respeito e cuidado que deve ser dispensado aos 

cadáveres utilizados como meio de aprendizado e pesquisa no laboratório de anatomia. 

Realizada na Capela Universitária, a solenidade ecumênica contou com cerca de 70 pessoas, 

entre alunos, professores e familiares dos doadores.  
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Projeto Natal Solidário 

No Natal de 2010 a Pró-Reitoria de Extensão e a Liga de Saúde Coletiva 

promoveram a campanha "Adote uma cartinha de natal e faça uma criança feliz". Os 

interessados em participar realizaram inscrição on-line e depois selecionaram uma ou mais 

cartas.   

As cartas disponíveis na instituição fazem parte da campanha anual "Papai 

Noel dos Correios", na qual as cartas enviadas para o Papai Noel, normalmente por crianças 

carentes solicitando brinquedos, roupas e acessórios são adotadas pela comunidade e 

entregues pelos próprios funcionários dos Correios.  

Cerca de 140 presentes obtidos na UFCSPA foram entregues na Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos em Porto Alegre, e 95 pessoas, entre alunos, técnicos-

administrativos e professores participaram da campanha, possibilitando que o sonho de 

muitas crianças se tornasse realidade. 
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Semana Científica 

 

A Semana Científica, tradicional na Instituição, reúne docentes e discentes e 

visa proporcionar espaço e condições específicas para a divulgação, a avaliação e a 

valorização dos trabalhos dos alunos bolsistas de Iniciação Científica (IC), de Iniciação à 

Docência (PID), do Programa Pet-Saúde, bem como promover palestras sobre ciência, 

tecnologia e inovação, estimulando e incentivando a inserção de novos talentos nos 

programas. 

Em 2010, durante a Semana Científica, foram apresentados trabalhos 

relacionados aos programas de iniciação científica desenvolvidos na Universidade, e os 

relacionados aos projetos de extensão, de iniciação à docência e de educação para o 

trabalho (Pet-Saúde), contando com a participação de docentes e de bolsistas da 

Universidade e de outras instituições de ensino, na qualidade de membros efetivos e 

apresentadores de trabalhos. 

Foram 122 apresentações orais e pôsteres da categoria IC; 45, da categoria 

PID; e, 66 da categoria Pet-Saúde. 

De forma inovadora, a III Semana Científica da UFCSPA, através do Projeto 

Pet-Saúde, promoveu o I CONCURSO LITERÁRIO/UFCSPA - CONTOS E CRÔNICAS com o 

objetivo de socializar, através da linguagem literária, as experiências vividas pelos 

acadêmicos que participaram do projeto Pet-Saúde; e  I CONCURSO DE FOTOGRAFIA Pet-

Saúde/UFCSPA, sobre o tema “Vivências na Comunidade - o papel do profissional da saúde”, 

para revelar por meio da imagem fotográfica um pouco da realidade brasileira e do trabalho 

dos orientadores e bolsistas do projeto.  
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Ao término da Semana, os 33 melhores trabalhos relacionados ao ensino, 

pesquisa e extensão receberam prêmio de destaque – melhor trabalho ou menção honrosa, 

sendo 6 do PID, 9 do Pet-Saúde e 18 de IC. 
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Jornadas Acadêmicas 

As Jornadas Acadêmicas são eventos de cunho acadêmico-científico, 

organizados por alunos dos cursos de graduação sob orientação de docentes da 

Universidade. Estas atividades se constituem em um estímulo à socialização do 

conhecimento entre estudantes e professores, considerando, também, suas relações com a 

comunidade. 

Esses eventos, realizados anualmente, têm como público alvo estudantes, 

profissionais da saúde e membros da comunidade externa. As atividades visam assegurar 

um espaço acadêmico e interinstitucional de debate e reflexão, através de palestras, mesas 

redondas e oficinas, tratando de temas relacionados às diferentes áreas de atuação dos 

cursos, promovendo o aperfeiçoamento acadêmico e oportunizando a divulgação dos 

avanços acadêmicos, científicos e tecnológicos na área da saúde. 

Em 2010, foram realizadas cinco atividades relacionadas aos Cursos de 

Biomedicina, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Enfermagem e Nutrição, que contaram com um 

público total de 935 pessoas. 

Além disso, alguns desses eventos trazem dentro de sua programação um 

espaço para a execução de atividades culturais abertas à comunidade em geral. 
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ATIVIDADES CULTURAIS 

A Universidade, independentemente de ser uma instituição especializada na 

área da saúde, tem procurado desenvolver atividades culturais de caráter pedagógico, com a 

finalidade de estimular a criação de uma identidade cultural e de sentido transformador na 

comunidade universitária interna e na vida em sociedade. 

Café na UFCSPA 

O projeto visa apresentar temas ligados às áreas de saúde e humanidades de 

maneira informal, com encontros mensais, na Cafeteria ou no Restaurante da Universidade. 

São convidados palestrantes de diversas áreas que apresentam o tema e 

levam o público à reflexão e ao debate. Em 2010 foram realizados quatro encontros, com a 

participação de 181 pessoas da comunidade interna e externa à UFCSPA.   

   

 

Livros sem Lar 

O projeto objetiva incentivar o hábito da leitura na comunidade universitária. 

Os livros, recebidos através de doação, ficam disponíveis em uma estante na 

Universidade e os leitores podem retirá-los livremente, por um tempo indeterminado, 

devolvendo-os ao término da leitura.  

Em 2010 o acervo conta com um total de 497 livros e o registro de 350 

leitores no ano. 
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O projeto buscou, ainda, doações de livros infantis para uso em ações dos 

alunos de graduação no Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (Pet-Saúde) na  

Unidade Básica de Saúde da Lomba do Pinheiro, tendo sido arrecadado um total de 401 

livros infantis. 

 

Leituras Compartilhadas 

Em dois encontros semestrais realizados no Espaço Cultural da Universidade, 

os leitores são reunidos e a obra escolhida é discutida com a participação de um convidado 

especial, visando incentivar a leitura na comunidade universitária. 

Em 2010 foram realizados 4 eventos que contaram com a participação de 30 

pessoas. 

          

 

Psicologia em Prosa e Verso 

O evento consiste em uma série de palestras, nas quais são abordadas as 

relações entre a Psicologia e a Literatura.  

Em cada palestra, uma obra literária clássica é analisada por um profissional 

de Psicologia (a partir de diferentes perspectivas teóricas) e por um professor de Literatura 

ou áreas afins, tais como Filosofia, História, Sociologia, etc. 

Em 2010, foram realizados oito encontros, entre os meses de abril e julho, 

nas dependências da Universidade e na Livraria Cultura. Dentre as obras discutidas, 
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encontram-se: O Animal Agonizante, Otelo, Cem Anos de Solidão, A Metamorfose, Alceste, O 

Resto é Silêncio, etc.  

O público, composto por aproximadamente 60 pessoas, é formado por 

estudantes e profissionais da Psicologia e áreas afins, da UFCSPA e de outras universidades, 

bem como pessoas da comunidade em geral. 

     

 

 

Espaço de Artes da UFCSPA 

O Espaço de Artes é um espaço situado em área contígua à Biblioteca da UFCSPA, 

aberto à comunidade e com calendário anual de atividades. Nele há promoção de exposições 

de diferentes naturezas artísticas, como a pintura, escultura, fotografia e outros.  

Além disto, faz parte desta atividade o lançamento de livros que envolvam a 

comunidade interna ou externa da UFCSPA.  
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Em 2010 ocorreram nove exposições de artistas, que apresentaram obras com 

técnicas de escultura, desenhos, imagens clássicas, recortes e fotografias. As exposições 

receberam um público de 365 pessoas. 
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UFCSPA in Concert 

Em seu segundo ano o Projeto Música na UFCSPA oferece para a comunidade 

o contato com a linguagem artístico-musical por meio de concertos, gratuitos e mensais, 

como forma de propiciar o desenvolvimento da sensibilidade humana. 

O projeto, coordenado pela Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos 

Comunitários, contou com a assistência de 100 pessoas, em média, em 12 eventos: 

Camerata Porto Alegre, Orquestra de Câmara Jovem, Quinteto Persch Acordeom de 

Concerto, Orquestra de Câmara Fundarte, Clube do Choro de Porto Alegre, Orquestra 

Gaúcha de Viola Caipira, Lupicínio In Concert, Quarteto Instrumental, Coral e Orquestra da 

Unisinos, Duo Cordella/Balbinder, Grupo Médicos e Música e Quinteto de Sopros. 

     
                  Camerata Porto Alegre                     Médicos e Música - Cem Anos de Noel Rosa 

 

     

   Clube do Choro                      Coral e Orquestra da Unisinos 
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CinePsiquiatria 

O projeto CinePsiquiatria é uma atividade de extensão que utiliza o cinema 

como instrumento para a discussão de temas psiquiátricos.  

A programação compreende encontros mensais, seguidos da exibição de um 

filme e posterior discussão do tema central, coordenado por um docente e com a 

participação de um convidado especial. 

As sessões contaram com a participação de 128 pessoas nos oito encontros 

programados que abordaram temas relacionados a:  

 Mulher - Filme: Vicky Cristina Barcelona 

 Envelhecer e Morrer - Filme: Elsa e Fred 

 Trabalho e Família - Filme: Alfie, o Sedutor 

 Ciúme e Paixão - Filme: Closer, Perto Demais 

 Suicídio - Filme: As Horas 

 Pátria - Filme: A Onda 

 Jogo - Filme: Oscar e Lucinda 

 Tabaco - Filme: Obrigado por fumar 
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CineSaúde 

O projeto CineSaúde, lançado em 2010, é uma atividade de extensão que 

utiliza a exposição de filmes sobre temas de interesse da comunidade discente, com o 

objetivo de motivar o debate interdisciplinar sobre tópicos relacionados à área da Saúde. 

Com periodicidade semestral, o projeto visa promover, também, a formação 

integral de nossos jovens e despertá-los para a complexidade da realidade social 

contemporânea.  

Em 2010 o tema Saúde e Sexualidade foi o escolhido e os filmes 

apresentados “XXY” e “As Aventuras do Marquês de Sade” contaram com a participação de 

90 pessoas. 

 

Programa de Atividade Física e Saúde da UFCSPA  

 

Em abril de 2010 iniciou-se o projeto Vida é Movimento.  

Dividido em quatro frentes de ação, este projeto destina-se a promover 

ginástica laboral na comunidade de servidores da instituição, promover um grupo de 

caminhada orientada para toda a comunidade interna, realizar campanha de incentivo à 

prática de atividade física com alunos e colaboradores e realizar uma pesquisa com a 

finalidade de determinar o nível de atividade física da comunidade de trabalhadores da 

Universidade. 

O projeto conta com um aluno bolsista e 12 alunos voluntários de diversos 

cursos, sob orientação docente. 
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Promoção da Acessibilidade aos Portadores de Necessidades Especiais 

Dentre as responsabilidades sociais assumidas pela UFCSPA, está a constante 

adequação de sua estrutura física para o atendimento de portadores de necessidades 

especiais. Foram realizadas diversas adaptações estruturais para que a Universidade 

pudesse contar com: 

 elevadores sociais dimensionados para transporte de cadeirantes; 

 identificação em braile nas botoeiras e botões de chamada dos elevadores; 

 aviso de voz identificando andares de parada; 

 passeio público com faixas de piso diferenciado para orientação de deficientes 

visuais; 

 plataforma de deslocamento vertical ligando níveis do 1º e 2º pavimentos do 

prédio principal; 

 sanitários adaptados para uso de cadeirantes e portadores de mobilidade 

reduzida; 

 rampas de acesso em locais como o Salão Nobre e a Biblioteca; 

 disponibilização de equipamentos de acesso à internet, com hardwares e 

softwares próprios para portadores de necessidades visuais na Biblioteca; 

 portaria com serviço de recepção para o acesso de cadeirantes e portadores 

de deficiência de mobilidade. 
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AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

A gestão ambiental e a implementação de ações de sustentabilidade, que 

visam à diminuição do impacto das ações do homem na natureza e a consequente 

preservação do meio ambiente, constam das responsabilidades assumidas pela UFCSPA. 

Neste sentido, em 2010, a Universidade contou com: 

 Institucionalização do Núcleo de Gestão Ambiental, responsável pelo 

planejamento, implantação e acompanhamento de ações de 

sustentabilidade. 

 Realização do II Ciclo de Atividades sobre Saúde e Meio Ambiente. 

 Atividades educativas relacionadas à reciclagem e à preservação do meio 

ambiente nas Feiras de Saúde realizadas em escolas da rede pública 

estadual e municipal, no Programa de Educação para o Trabalho em 

Saúde (Pet-Saúde) e em projetos de extensão universitária mediante 

participação em edital nacional. 

 Atividades do Grupo de Pesquisa na área de “Poluição - Estresse Oxidativo 

- Efeitos Biológicos”. 

 Iluminação da área externa do prédio realizada por meio de lâmpadas 

com fotocélula. 

 Iluminação de banheiros controlada por sensores de movimento. 

 Instalação de dispositivo para descarga de dois volumes em todos os 

banheiros. 

 Separação de materiais perfurocortantes, de resíduos biológicos com risco 

potencial à saúde e ao meio ambiente (sangue e derivados do sangue, 

animais usados em experimentação, meios de cultura, peças anatômicas, 

excreções, secreções, líquidos orgânicos, entre outros) e de resíduos 

químicos com risco potencial à saúde e meio ambiente (resíduos 

farmacêuticos, tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos), com coleta 

seletiva por empresa especializada contratada para este fim. 
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 Substituição de monitores antigos por monitores LCD. 

 Barreiras acústicas e térmicas nas janelas do prédio principal. 

 Utilização de cartuchos reciclados de tonner nas impressoras laser e jato 

de tinta da Universidade. 

 Realização de campanha institucional para a redução do consumo de água 

e energia elétrica. 

 Realização de campanha institucional para redução da impressão de e-

mails e para uso da impressão frente e verso. 

 Realização de campanha institucional para a separação dos resíduos 

orgânicos e recicláveis. 

 Utilização de papel ecologicamente correto em materiais de expediente 

em toda a Universidade. 

 Separação do papel de expediente para reciclagem. 

 Treinamento de pessoal terceirizado para a separação dos resíduos 

orgânicos e recicláveis. 

 Disponibilização de estação de coleta de resíduos para a comunidade, na 

qual podem ser depositados: óleo de cozinha, materiais de informática, 

baterias e pilhas, lâmpadas fluorescentes e medicamentos vencidos. 
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Núcleo de Gestão Ambiental 

 

Para a implantação e acompanhamento do projeto de “Desenvolvimento de 

Ações de Preservação Ambiental na UFCSPA” foi instituído um Núcleo de Gestão Ambiental, 

coordenado pela Pró-Reitoria de Planejamento, e que tem como atribuições: 

 desenvolvimento de ações e programas de coleta, diagnóstico de 

impactos e aspectos ambientais dos espaços físicos na Universidade; 

 busca de alternativas que viabilizem a otimização dos recursos de 

infraestrutura da Universidade; 

 promoção de atividades de educação continuada sobre a 

conscientização, qualidade de vida e sustentabilidade sócio-ambiental; 

 incentivo à elaboração de projetos de ensino, pesquisa e extensão com 

ênfase em Meio Ambiente; 

 programação de atividades que promovam a qualidade de vida dos 

servidores, alunos e terceirizados. 
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II Ciclo de Atividades sobre Saúde e Meio Ambiente 

Foi realizado em 2010 o II Ciclo de Palestras sobre Saúde e Meio Ambiente, 

aberto à comunidade, que visou, entre outras coisas, alertar sobre os riscos da poluição e da 

devastação do meio ambiente para a saúde humana e promover ações de 

Ecosustentabilidade e Educação Ambiental, através de palestras, apresentação de 

documentário, curso de extensão sobre o uso de plantas medicinais e exposição de 

fotografias em uma mostra no Espaço de Artes. 

Organizado pelo recém criado Núcleo de Gestão Ambiental da UFCSPA, o 

evento contou com a participação de 183 pessoas, entre estudantes, profissionais e 

membros da comunidade externa e inovou no uso de materiais ecologicamente corretos para 

a divulgação, como o uso de um papel artesanal e ecológico que recebe sementes de flores 

durante seu processo de fabricação - o papel semente - e a confecção de sacolas ecológicas 

personalizadas para o projeto. 

          
       Sacola ecológica           Panfleto feito com papel semente 
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Campanhas Institucionais 

O Núcleo de Gestão Ambiental realizou campanhas institucionais visando à 

separação de resíduos orgânicos e recicláveis, bem como a diminuição do consumo de água 

e energia elétrica na Universidade. 

Para a execução desta ação foram produzidos materiais como cartazes e 

folderes, identificação de lixeiras e orientação para separação de resíduos e uso adequado 

dos recursos naturais, bem como o envio de e-mails institucionais relativos à diminuição do 

consumo de papel e otimização de impressões. 

              

        Adesivos de identificação (lixeiras)                                         Placas de orientação (banheiros) 

 

      

Orientação para separação de resíduos na UFCSPA 
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Separação de Resíduos e Coleta Seletiva 

    

A estação de coleta de diferentes tipos de resíduos atendeu demandas da 

comunidade interna e externa, estando disponível para o recebimento diário de óleo de 

cozinha, materiais de informática, baterias e pilhas, lâmpadas fluorescentes e medicamentos 

vencidos. 

No ano de 2010 a UFCSPA recebeu um total de 1.231 lâmpadas fluorescentes 

em sua estação de coleta. A quantidade de mercúrio em uma única lâmpada fluorescente 

comum é capaz de tornar não potável cerca de 20 mil litros de água e com este pequeno 

gesto a Universidade contribuiu para que mais de 24 milhões de litros de água fossem 

preservados. 

Além disto, o Núcleo de Gestão Ambiental tem proporcionado, de forma 

sistemática, o treinamento do pessoal terceirizado para a separação dos resíduos orgânicos e 

recicláveis e promovido ações educativas para toda a comunidade interna, através de 

mensagens eletrônicas e cartazes para o descarte correto para deposição na estação de 

coleta. 
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Indicadores de Gestão Ambiental 

Uso de Recursos 2010 

Consumo anual de energia (kWh) 1.108.077 

Consumo anual de energia por membro da comunidade universitária* 493,35 

Consumo anual de água (m3) 9.443 

Consumo anual de água (m3) por membro da comunidade universitária* 4,20 

 

* membros da comunidade universitária em 2010: 2.246 pessoas (alunos de graduação, pós-graduação, 

servidores, terceirizados e estagiários) 
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3. ANEXO 

Demonstrativos do Balanço Social Anual 2010 

(Adaptação do modelo IBASE) 

 
1) Fonte de financiamento 
 

2008 
Valor (R$) 

2009  
Valor (R$) 

2010  
Valor (R$) 

OGU OCC – Orçamento Geral da União  7.334.000 14.156.000 16.918.000 

OP OCC – Orçamento Próprio     294.000   1.708.000 5.793.000 

OCC – Orçamento Convênios 10.963.000 14.214.000 10.756.000 

Total OCC 18.591.000 30.078.000 33.467.000 

OGU – Pessoal – Orçamento Geral da União 23.944.000 30.180.000 33.645.000 

 

 
2) Indicadores sociais internos * 
 

2008 
Valor (R$) 

2009  
Valor (R$) 

2010  
Valor (R$) 

Auxílio alimentação para servidores 354.000 408.000 1.088.000 

Auxílio transporte aos servidores  65.000   71.000     85.000 

Auxílio pré-escolar (auxílio creche)  28.000   45.000     45.000 

Assistência médica e odontológica 12.000 117.000   282.000 

* Não incluídos os valores gastos com assistência estudantil, outros auxílios financeiros a estudantes, investimentos em capacitação de servidores e investimento em 

programas e projetos de extensão 
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3) Indicadores ambientais internos - Consumo 
 

2008 
 

2009  
 

2010  
 

Consumo anual per capita de energia (kwh) 417,32 584,12 493,35 

Consumo anual per capita de água (m3) 4,06 5,84 4,20 

 

 
4) Indicadores do corpo funcional 
 

 
2008 (nº) 

 

 
2009 (nº) 

 
2010 (nº) 

Docentes com vínculo permanente 164 201 223 

Técnicos-administrativos   91 103 119 

Servidores com mais de 45 anos 151 158 165 

Mulheres que trabalham na organização 136 165 186 

Homens que trabalham na organização 143 155 156 

Percentual de mulheres em cargos de diretoria*     42% 50% 50% 

Percentual de homens em cargos de diretoria*    58% 50% 50% 

 

 
5) Alunos 
 

 
2008 (nº) 

 

 
2009 (nº) 

 
2010 (nº) 

Alunos de graduação 922 1.067 1.287 

Alunos de pós-graduação 453 396 491 

* em relação ao total de cargos de direção 


