
Execução do Planejamento Estratégico da Gestão 2017-2021 em 2017 
Eixo Temático 1 - Valorização das Pessoas 

Objetivo 1 - Desenvolver a Gestão Estratégica de Pessoas 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Texto Avaliativo - Avanços e Resultados  Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Criar a SecGesp Reitoria 
Resolução do Conselho 
Universitário 

100%  Finalizado. Em andamento criação da PROGESP X 
      

Considerar as competências, 
habilidades e informações funcionais e 
de qualificação dos servidores, sempre 
que possível, na lotação e designação 
para comissões e demais atividades 
funcionais 

Reitoria 

Taxa de servidores com 
diferentes perfis nas ações 
da SecGesp. Representação 
de todas as categorias de 
servidores da instituição nas 
ações. 

90% 

Esta ação não pôde ser concretizada em sua íntegra no ano de 
2017, tendo em vista que o mapeamento das competências 
profissionais dos servidores estava em andamento nesse 
período e referiu-se apenas aos técnico-administrativos. Uma 
vez que as competências de todos servidores da instituição 
estejam mapeadas, as lotações, remoções designações para 
comissões poderão estar baseadas nessa perspectiva 
(competências, habilidades e qualificação profissional dos 
servidores). Ainda assim, as comissões designadas no âmbito da 
SecGesp já buscaram contemplar as competências dos 
profissionais em relação ao objeto central da comissão, bem 
como a representação de servidores de ambas as categorias: 
docentes e técnico-administrativos (e, dentre estes, servidores 
com cargos de diferentes níveis). Ressalte-se que nesse período 
não houve ingresso de servidores técnico-administrativos. 
Algumas remoções ocorridas em 2017 também levaram em 
consideração as competências dos servidores, como suas 
formações universitárias e especializações.  

X X X X 

Consolidar a SECGESP e buscar recursos 
humanos e de infraestrutura para a 
criação da PROGESP 

Reitoria PROGESP criada  
Em andamento. Proposta a ser submetida no CONSUN de abril 
de 2018 

X X 
    

Criar, implementar e manter a política 
de gestão de pessoas por competências  SecGesp 

* SecGesp/PROGESP criada; 
* Documento sobre política 
de gestão de pessoas na 
UFCSPA;  
* Envolvimento da gestão 
por competências ações de 
gestão de pessoas 
(concursos, acolhimento, 
redistribuição e capacitação) 
realizada com base nas 85% 

SecGesp criada em abril de 2017;Construção do Planejamento 
Estratégico da gestão de Pessoas na UFCSPA com ampla 
participação dos setores envolvidos através de imersão 
(Julho/17); Aprovação do Planejamento Estratégico em que 
constava a Política de Gestão com Pessoas da UFCSPA. Nº de 
concursos (14) + nº de ações de acolhimento (17) + nº 
redistribuições (03) + nº capacitações (06) = competências 
atingidas (40) 

X X X X 



competências - Fluxo 
contínuo. 

Mapear, otimizar, organizar, divulgar e 
institucionalizar os processos de gestão 
de pessoas SecGesp 

SecGesp/PROGESP criada e 
em funcionamento 
completo; processos de 
trabalho mapeados, 
descritos e uniformizados na 
forma de trabalho. 90% 

Mapeamento de 25 processos de gestão com Pessoas na 
UFCSPA; Parceria com a UFRGS na coleta de material de base 
sobre os processos de gestão dos Departamentos de 
Administração de Pessoas das universidades que já utilizam o SEI 
para adequação e implementação dos mesmos na UFCSPA (ao 
todo 23 processos). 

X X X X 

Criar a comissão de mapeamento de 
competências e realizar o mapeamento 
de competências de modo contínuo SecGesp 

* Portaria de nomeação da 
comissão; registros de 
reuniões e ações/ servidores 
atingidos da comissão; 
* Participação de servidores 
no mapeamento das 
competências individuais; 
aplicação do conhecimento 
das competências no 
dimensionamento de 
pessoal. 80% 

Chamamento à Comunidade para a composição da comissão. 
Duas reuniões de apresentação da proposta com 19 
participantes. Comissão criada com 15 integrantes e a realizando 
de 4 reuniões para elaboração do questinário. Foi elaborado 
questionário para mapeamento de competências dos técnico-
administrativos, para ser feito posteriormente o dos docentes. 
Criação do evento Cafezinho com a SecGesp em que foram 
apresentados os pressupostos teóricos e a metodologia do 
mapeamento de competências na UFCSPA para a comunidade, 
bem como cronograma de execução. Foram aplicados 170 
questionários  e realizadas entrevistas individuais com 175 
profissionais, de um universo de 181 servidores ativos no 
período da coleta de dados. Período da coleta de dados: julho-
novembro 2017.  

X X X X 

Realizar o dimensionamento da força de 
trabalho na UFCSPA SecGesp 

Planejamento da ação de 
dimensionamento com 
documento de execução; 
Setores/servidores atingidos 
pela execução; Percentual 
de setores com 
dimensionamento da força 
de trabalho. 80% 

Início do trabalho em novembro de 2017. Organização e estudo 
do organograma institucional a partir do mapeamento de 
competências iniciado pelos Servidores técnico-administrativos 
para o redimensionamento de alguns setores. EX.: criação da 
secretaria única de cursos de graduação e secretaria de 
departamentos; assessoria no redimensionamento de 
servidores por laboratório de ensino. 

X X X X 

Objetivo 2 - Aperfeiçoar o programa de acolhimento e desenvolvimento de servidores 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Texto Avaliativo - Avanços e Resultados  Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Desenvolver programa permanente de 
formação de gestores, formação 
individual e por setores SecGesp 

Programa de 
capacitação/formação de 
servidores da UFCSPA 
criado; cursos ofertados; 
servidores atingidos; cursos 60% 

Parceria com a CIS/PROPLAN. Criação do documento a partir de 
pesquisa realizada pela CIS sobre as necessidades de capacitação 
dos servidores. Realização de  5 cursos com participação de 56 
servidores. Em janeiro/fevereiro, em parceria com o ISF, foram 
oferecidos cursos de IngLEs para os servidores da UFCSPA, com 

X X X X 



específicos para gestores; 
gestores atingidos. 

a participação de 5 servidores na primeira turma e 5 na segunda 
turma. 

Incentivar a formação continuada SecGesp 

Programa consolidado de 
formação continuada; 
programa de formação de 
servidores na UFCSPA; 
servidores inseridos. 70% 

Foram atendidas, dentro do possível, 11 solicitações de 
servidores para realização de cursos de graduação/pós-
graduação nacionais e internacionais, num total de 11 pedidos. 

X X X X 

Propor ou desenvolver capacitação 
sobre papéis administrativos dos 
docentes. SecGesp 

Curso ofertado; índice de 
satisfação com o curso; 
chefes de departamento 
capacitados. 80% 

Curso planejado e aprovado pela SecGesp junto à CPPD para 
início de oferta em 2018/1. 

X X X X 

Oferecer capacitação para Comissões 
de Avaliação Docente dos Estágios 
Probatórios SecGesp 

Curso ofertado 
- integrantes de CADs 
capacitados; 
- índice de satisfação com o 
curso. 80% 

Curso planejado e aprovado pela SecGesp junto à CPPD para 
início de oferta em 2018/1. 

X X X X 

Instituir a preparação de aposentadoria 
e acompanhamento da carreira de cada 
servidor SecGesp 

Programa de 
acompanhamento de 
carreira criado; programa de 
preparação para a 
aposentadoria criado. 70% 

Foi proferida a palestra "A felicidade e as relações de trabalho”, 
pela professora Caroline Reppold como lançamento das ações da 
SecGesp na UFCSPA. Além disso, foi feito o levantamento e 
estudo  do número de possíveis aposentadorias na UFCSPA até 
2021. 

X X X   

Objetivo 3 - Valorizar as pluralidades e promover a inclusão 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Texto Avaliativo - Avanços e Resultados  Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Considerar a pluralidade em todas as 
ações da Gestão 

Reitoria Porção de ações de inclusão  90,00% 

No intuito de  valorizar as pluralidades e promover a inclusão, a 
Reitoria promoveu e foi parceira de diversas iniciativas 
realizadas ao longo de 2017 e neste início de 2018.  Uma das 
ações foi a adesão da universidade ao  Comitê Gaúcho Impulsor 
do Movimento HeForShe (ElesPorElas), um projeto da 
Organização das Nações Unidas (ONU) em prol da igualdade de 
gênero. Outra atividade de grande importância foi a realização 
do primeiro evento em alusão ao Dia da Consciência Negra na 
instituição, que reuniu debates, apresentações musicais e uma 
roda de conversa sobre o tema. Em outubro de 2017, em uma 
nota oficial, a universidade assumiu o compromisso público de 
combater todas as formas de discriminação e “garantir, sem 
reservas, o respeito à pluralidade no ambiente universitário”. Em 
dezembro, com a proximidade da realização do SiSU, a questão 
da efetiva distribuição das cotas a quem tem direito oportunizou 

X X X X 



a realização do Debate sobre a Política de Cotas Raciais, que 
contou com a presença do desembargador Federal do Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região, Roger Raupp Rios, e do 
especialista em Direitos Humanos e Fundamentais, com ênfase 
nas temáticas de Racismo, Antirracismo, Ações Afirmativas, 
Cotas Raciais, Discriminação e Preconceito Racial, Gleidson 
Renato Martins Dias. Em 25 de janeiro, após ampla discussão 
com a comunidade acadêmica para elaboração do documento-
base, foi aprovada no Consun a criação da Comissão Permanente 
de Verificação das Autodeclarações Étnico-raciais, conforme 
Portaria nº. 004 de 30 de janeiro de 2018,  e as normas para a  
realização da aferição de veracidade de autodeclarações no 
Sistema de Seleção Unificada (SiSU), Resolução nº02/2018 do 
CONSUN de 25 de janeiro de 2018. Também em janeiro, a 
UFCSPA recebeu o Dia da Visibilidade Trans, feito em parceria 
com a a Secretaria Municipal de Saúde, que discutiu a inclusão 
de transsexuais e travestis e a busca de melhorias para a saúde 
destes grupos. 

Considerar as pluralidades de formação, 
cargo, habilidades e competências dos 
servidores SecGesp 

Servidores com diferentes 
perfis nas ações e 
competências da SecGesp; 
representação de todas as 
categorias de servidores da 
instituição nas ações; 
inclusão de regras legais e de 
reserva de vagas para PCD e 
cotas. 85% 

Inclusão de reserva de vagas em editais de docentes e de 
técnico-administrativos na UFCSPA. Realização de 15 editais 
contendo tal demanda. 

X X X X 

Objetivo 4 - Humanizar as relações de trabalho 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Texto Avaliativo - Avanços e Resultados  Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Implementar espaços de convivência de 
servidores, com elaboração de projetos 
de espaços e mobiliários e execução 

PROPLAN 

Projetos de novos espaços 
de convivência nos prédios 
1,2 e 3 da UFCSPA, incluso 
móveis 

100% 

Foram elaborados estudos, anteprojetos e Projetos para 
viabilizar a contratação da execução, via sistema de Registro de 
Preços, dos espaços de Convivência dos servidores, que incluiu o 
espaço para realização de refeições rápidas, espaço de lazer e 
descanso, entre outros, localizado no térreo do prédio 2. Esta 
obra iniciará ainda no primeiro semestre 2018. Em 2017, foi 
viabilizada a instalação de fornos micro-ondas nas Copas do 
prédio 3. A Copa no 2 andar do prédio principal está sendo 
viabilizada no local do antigo bar. Com relação ao mobiliário, foi X X X X 



realizado levantamento de necessidades visando a elaboração 
de projeto de layout de mobiliário de forma a atender a nova 
configuração de todo o setor administrativo, demanda originária 
da Comissão de Espaço Físico. Além do Projeto de mobiliário 
para o setor administrativo, foi elaborado termo de referência 
visando a aquisição de mobiliário considerando as necessidades 
de outros setores e servidores também avaliados pela Comissão 
de Espaço Físico ou cuja demanda tenha sido encaminhada à 
Coordenação de Engenharia.   

Promover o diálogo e a escuta ativa em 
todas as ações de gestão de pessoas SecGesp 

Índice de satisfação no 
trabalho; Edições do 
Cafezinho com a SecGesp/ 
Café com servidores; e Taxa 
de servidores participantes 
nas atividades da SecGesp. 80% 

Criação de espaços de diálogo, tais como: cafezinho com a 
SecGesp; Café com servidores; Bolo gigante de fim de ano; 
atividades de integração como a semana do servidor público 
federal e o dia da criança. 

X X X X 

Priorizar a representatividade de 
docentes e técnicos em todas as ações 
da Secgesp SecGesp 

Taxa de servidores com 
diferentes perfis nas ações 
da SecGesp. Representação 
de todas as categorias de 
servidores da instituição nas 
ações. 
Servidores/contribuições 
nas comissões e grupos de 
trabalho  da SecGesp 90% 

Inclusão de docentes e técnicos, assim como de órgãos de 
representação CIS e CPPD em todas as ações da SecGesp. 

X X x X 

Objetivo 5 - Ampliar a discussão com a comunidade sobre a regulamentação da carreira, oportunidades de licenças para capacitação e avaliação para fins de progressão 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Texto Avaliativo - Avanços e Resultados  Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Promover a eleição da CIS SecGesp Eleição realizada  70% A CIS foi eleita e atuante em todas as ações. X       

Atualizar os documentos legais da CIS 
na Universidade SecGesp 

Documentos e normativas 
atualizados 80% 

Normativa Interna da CIS protocolada para submissão ao 
CONSUN. 

X       

Criar e implementar o manual do 
servidor da UFCSPA   SecGesp 

Manual criado; manual 
divulgado 90% 

Definição da criação do manual do servidor em site vindouro, 
assim como desenvolvimento de  25 processos como o de férias 
web e afastamentos como ações pontuais que iriam constituir o 
material de servidores. 

X X     

Incentivar CIS e CPPD a participarem das 
ações de planejamento, implementação 
e manutenção da política de gestão de 
pessoas na UFCSPA SecGesp 

Inclusão da CIS e da CPPD 
nos fluxos de processos; 
tipos de processos incluídos; 
normas da CPPD revisadas; 
eleições das comissões em 90% 

Promoção das eleições para constituição da CIS; reuniões 
periódicas com a CIS e a CPPD, assim como busca de 
representatividade da CIS e da CPPD em todas as comissões e 
colegiados criados pela SecGesp. 

X X     



dia; reuniões, ordinárias e 
extraordinárias. 

Objetivo 6 - Estabelecer parcerias para oferecer oportunidades de cursos de aperfeiçoamento de interesse institucional e dos servidores 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Texto Avaliativo - Avanços e Resultados  Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Diagnosticar as necessidades de 
capacitação/formação dos servidores SecGesp 

Sondagem realizada pela 
CIS; resultados do 
mapeamento de 
competências 80% 

Diagnóstico executado em parceria com a CIS e com a CPPD e 
participação da PROPLAN. 

X X X X 

Criar parcerias e editais para promoção 
de cursos e eventos de formação 
continuada SecGesp 

Editais internos de 
capacitação divulgados; 
fluxo contínuo para 
proposição de capacitações 
estabelecido; cursos 
ofertados; servidores 
atingidos; índices de 
satisfação com as ações de 
formação  90% 

Foi oferecido curso de inglês básico em parceria com o ISF da 
UFCSPA em duas turmas durante os meses de janeiro e fevereiro 
na UFCSPA. Em andamento: Cursos de ambientação acadêmica 
(parceria com a PROGRAD); cursos de formação de gestores 
(FORGEPE SUL); cursos de formação de comissões avaliadoras de 
estágio probatório (CPPD). 

X X X X 

Objetivo 7 - Gerenciar de forma transparente a distribuição de vagas e a realização de concursos e contratações 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Texto Avaliativo - Avanços e Resultados  Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Organizar as demandas de servidores 
junto aos departamentos e pró-reitorias SecGesp 

Fluxo de solicitação de vagas 
direcionado à SecGesp 
estabelecido. 90% Auxílio na remoção de 09 servidores. 

X X X X 

Criar grupos de trabalho de vagas 
docentes e de TAEs SecGesp 

Grupos de trabalho criados e 
com resultados na gestão de 
vagas. 80% 

Parceria com a PROGRAD - GT alocação de vagas, com 17 
reuniões realizadas. 

X X X X 

Criar a comissão permanente de 
concursos SecGesp 

Comissão criada; reuniões 
ordinárias e extraordinárias; 
ações; Processos de trabalho 
de concursos qualificados. 80% 

Comissão Permanente de Concursos foi criada em 10/07/2017, 
pela Portaria N 3. Desde então atuou em 4 frentes de trabalho: 
Gratificação por encargo de curso e concurso; Normas para 
concurso na UFCSPA; editais - melhoria de redação e processos; 
norma interna da Comissão - submetidos ao CONSUN. 

X       

Desenvolver a política de concursos e 
contratações SecGesp 

Norma de pagamento de 
gratificação criada; Norma 
de regramento de realização 
de concursos criada. 85% 

Comissão Permanente de Concursos foi criada em 10/07/2017, 
pela Portaria N 3. Desde então atuou em 4 frentes de trabalho: 
Gratificação por encargo de curso e concurso; Normas para 
concurso na UFCSPA; editais - melhoria de redação e processos; 
norma interna da Comissão - submetida ao CONSUN. 

X       



Revisar e propor normas e 
procedimentos para realização de 
concursos SecGesp Novas normas criadas. 80% 

Comissão Permanente de Concursos foi criada em 10/07/2017, 
pela Portaria N 3. Desde então atuou em 4 frentes de trabalho: 
Gratificação por encargo de curso e concurso; Normas para 
concurso na UFCSPA; editais - melhoria de redação e processos; 
norma interna da Comissão - submetida ao CONSUN. 

X       

Promover a formação continuada de 
membros de bancas de concurso SecGesp 

Curso de capacitação criado; 
edições do curso; servidores 
atingidos. 85% 

Curso previsto e criado; materiais em desenvolvimento pela 
Comissão. 

X X X X 

Objetivo 8 - Promover a saúde através da qualidade de vida e ambiente saudável 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Texto Avaliativo - Avanços e Resultados  Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Criar a Comissão de Saúde e Qualidade 
de Vida SecGesp 

Comissão criada  (portaria 
de nomeação); reuniões; 
ações. 90% 

A Comissão foi criada e teve como primeira ação um 
questionário sobre qualidade de vida e saúde, respondido por 
30% dos servidores da universidade. O diagnóstico em forma de 
relatório entregue à Reitoria constatou que a demanda maior de 
saúde dos servidores é a presença de dores osteo-musculares. 

X       

Criar a política e o programa de 
promoção de saúde, bem-estar e 
qualidade de vida SecGesp 

Política criada; documento 
sobre o programa de 
qualidade de vida divulgado 80% 

A partir do resultado do questionário, a Comissão de Qualidade 
de Vida atuou em dois projetos: a Ginástica Laboral e Momentos 
de Meditação junto aos servidores em parceria com a Liga de 
Espiritualidade e Saúde, totalizando 10 grupos de trabalho. 

X X     

Estimular Programas de Prevenção de 
doenças e promoção da saúde SecGesp 

Programa estabelecido; 
projetos ofertados; 
servidores atingidos; 
avaliação e atualização das 
ações; afastamento por 
motivo de saúde; palestras. 90% 

A partir do resultado do questionário, a Comissão de Qualidade 
de Vida atuou em dois projetos: a Ginástica Laboral e Momentos 
de Meditação junto aos servidores em parceria com a Liga de 
Espiritualidade e Saúde, totalizando 10 grupos de trabalho. 

X       

Considerar e promover aspectos de 
qualidade de vida, bem-estar e saúde 
dos servidores na organização dos 
espaços físicos. SecGesp 

Participação da SecGesp na 
tomada de decisão dos 
espaços, planejamento, 
organização e implantação; 
espaços destinados aos 
servidores; envio de 
sugestões dos setores. 60% 

A SecGesp participou das instâncias de decisão referentes ao 
planejamento da redistribuição dos ambientes administrativos e 
de professores ao longo do ano de 2017, tais como reuniões 
semanais da reitoria e do Conselho Universitário.  

X X X X 

Objetivo 9 - Implementar efetiva política de saúde integral e segurança do trabalho 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Texto Avaliativo - Avanços e Resultados  Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Mapear riscos relacionados às 
atividades laborais na UFCSPA 

PROPLAN 
Laudos com mapeamento 
dos riscos laborais; 
percentual de servidores 

70% 
Ação não implantada em 2017 

X X X X 



que tiveram suas atividades 
laborais mapeadas em 
relação aos riscos 
ocupacionais. 

Criar a Comissão de Segurança do 
Trabalho SecGesp 

Comissão criada (portaria de 
nomeação); reuniões e 
ações. 70% 

Houve 16 reuniões entre PROPLAN - Engenharia e DQSTV, visita 
técnica ao SIASS da UFRGS. O documento que orientaria a 
Comissão está em análise na reitoria, foi entregue em novembro 
de 2017. 

X X     

Desenvolver a Política de saúde do 
trabalhador SecGesp 

Política criada; documento 
sobre a política de saúde do 
trabalhador divulgado. 80% Ação não iniciada em 2018 

X X X X 

Mapear riscos relacionados às 
atividades laborais na UFCSPA SecGesp 

Laudos com mapeamento 
dos riscos laborais; 
percentual de servidores 
que tiveram suas atividades 
laborais mapeadas em 
relação aos riscos 
ocupacionais. 70% 

Aguardando o Comitê Gestor de Riscos. Em dezembro de 2017, 
foi determinado pela Reitoria que o DAP teria prioridade no 
mapeamento de riscos. 

X X X X 

Objetivo 10 - Construir e implementar a política de assistência estudantil na UFCSPA 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Texto Avaliativo - Avanços e Resultados  Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Criar a Coordenação de Assuntos 
estudantis 

PROEXT Portaria de Nomeação 
Comissão 
nomeada 

A partir da nova gestão a Coordenação de Assuntos Estudantis 
passa a integrar o organograma da Proext. O professor Rafael 
Caceres foi nomeado pela Portaria n° 347 de 20 de abril de 2017. X       

Criar o Núcleo de seleção, 
acompanhamento e avaliação da 
assistência estudantil 

PROEXT 
Retorno da Assistente 
Social; Portaria de 
Nomeação 

Núcleo criado 

O Núcleo de Seleção, Acompanhamento e Avaliação da 
Assistência Estudantil também passa a integrar o organograma 
da Proext, sendo coordenado pela Assistente Social Simone 
Cohen. A existência deste núcleo qualifica as ações de assistência 
estudantil implementadas e oportuniza um acolhimento mais 
humanizado das demandas de nossos estudantes, que sempre 
que necessário serem atendidos por profissional habilitado. X       

Constituir a Comissão Permanente de 
Avaliação de Concessão de Auxílio 
Estudantil 

PROEXT 
Indicações; Portaria de 
Nomeação. 

Emissão de 
Portaria 

A Comissão Permanente de Avalição de Concessão de Auxílio 
Estudantil, composta por técnicos, docentes e discentes,  foi 
constituída por membros indicados pelos Cursos de Graduação, 
DCE e PROAD e instituída pela Portaria Proext n° 83/2017. X X X X 

Estabelecer normas, fluxos e 
metodologia para o processo de 
acompanhamento e avaliação contínua 

PROEXT 
Relatórios das ações 
realizadas; Controle das 
Avaliações dos Processos 

Aprovação de 
normas e 
metodologias 

As normas estão em processo de construção junto à Comissão 
Permanente de Avalição de Concessão de Auxílio Estudantil, e 
será encaminhada para apreciação e aprovação pelo Consun no X X     



dos processos contemplados com 
assistência estudantil 

primeiro semestre de 2018. No entanto, já foi construído um 
fluxo para avaliação dos processos encaminhados pelo edital de 
seleção em vigor, bem como uma metodologia de 
acompanhamento, que futuramente farão parte da norma que 
está sendo construída. 

Definir a política que norteará a 
assistência estudantil na UFCSPA 
definindo os objetivos, modalidades e 
público-alvo 

PROEXT 

Relatórios das ações 
realizadas; Controle das 
Avaliações dos Processos; 
Construção de Edital 

Aprovação do 
Programa de 
Assistência 
Estudantil 

A proposta de política de assistência estudantil da UFCSPA está 
em processo de discussão no âmbito da Comissão Permanente 
de Avalição de Concessão de Auxílio Estudantil, para 
posteriormente ser ampliada a discussão para a comunidade 
interna da universidade por meio de “Diálogos” e posterior 
apreciação e aprovação no Conselho Universitário. X X     

Construir um edital adequado ao 
contexto atual para o processo de 
seleção e concessão de assistência 
estudantil 

PROEXT Lançamento do Edital. 
Publicação do 
Edital 

O edital 2018 foi construído de forma a contemplar aos critérios 
exigidos pelo Programa Nacional de Assistência Estudantil 
(PNAES), priorizando estudantes em situação de maior 
vulnerabilidade social e econômica. Para tal foram solicitadas 
documentações que detalhassem/comprovassem vínculos 
familiares, necessidades sociais e econômicas. X X X X 

Acompanhar alunos contemplados com 
a assistência estudantil 

PROEXT 
Número de atendimentos; 
entrevistas; visitas 
domiciliares 

Pelo menos 50% 
dos beneficiários 
acompanhados 

O processo de acompanhamento é contínuo e vem acontecendo 
desde junho de 2017, com estruturação do setor e retorno da 
assistente social ao quadro da universidade. Em 2017, 95 alunos 
foram atendidos pela assistente social. Em 2018 pretende-se 
ampliar o número de atendimentos e realizar visitas 
domiciliares, quando necessário. X X X X 

Traçar o perfil anual do aluno 
contemplado com a assistência 
estudantil. 

PROEXT 

Número de alunos 
beneficiados com 
questionário 
socioeconômico completo 

Relatório anual 
do perfil de 
alunos 
contemplados 
com a assistência 
estudantil. 

O perfil dos alunos contemplados com a assistência estudantil 
será traçado em 2018 a partir dos dados do questionário sócio-
econômico. Os dados de 2017 não foram compilados ainda, por 
falta de pessoal para tal atividade e por ausência de informações 
nos questionários previamente utilizados. Ressalta-se que os 
questionários foram preenchidos manualmente. X X X X 

Objetivo 11 - Estabelecer política de educação inclusiva e ações afirmativas 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Texto Avaliativo - Avanços e Resultados  Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Criar o Núcleo de Políticas de Inclusão e 
Ações Afirmativas 

PROEXT Criar o Núcleo Núcleo criado 

O núcleo não foi criado. No entanto, iniciou-se em parceria com 
a PROGRAD discussões importantes sobre ações afirmativas. A 
UFCSPA comprometida com a construção de uma instituição 
antirracista participou e promoveu algumas atividades: PROEXT 
participou do 4o Fórum das Ações Afirmativas das IFES da Região 
Sul na UFFS em Chapecó/SC nos dias 13 e 14 de novembro de 
2017; no dia 20 de novembro de 2017 PROEXT, PROGRAD e X       



Coletivo Negro Raça da UFCSPA promoveram evento em alusão 
ao Dia da Consciência Negra intitulado Negritude na 
Universidade que teve exibição do documentário "Anamnese", 
com histórias de estudantes negros em cursos de Medicina, e a 
apresentação de resultados da pesquisa "Trajetos e Percursos 
das (im)possibilidades de enfrentamento do racismo dentro da 
academia"; roda de conversa sobre o tema "O Negro na 
Universidade"  e Sarau com citações de autores negros da 
literatura universal. No período de 01/12 a 05/12/17 houve 
chamada pública da comunidade para Formação da Comissão 
Permanente de Verificação das Autodeclarações Étnico-Raciais 
(pretos e pardos) para concurso público e ingresso de candidatos 
a vagas de cursos de graduação via SISU por Sistema de Cotas. 
Resolução nº 63/2017 - CONSUN 07/12/2017 - Aprova a 
formação da Comissão Permanente de Verificação das 
Autodeclarações Étnico-Raciais. Portaria Nº 059 de 15 de 
dezembro de 2017, constitui a comissão com 11 docentes; 07 
TAs; 14 discentes e 2 componentes externas (egressas) 
Movimento Negro RAÇA. Os objetivos da comissão são: 
verificação das autodeclarações; atividades formativas e 
estabelecer programa para pensar na instituição antirracista. No 
dia 21/12/17 aconteceu na UFCSPA debate sobre política de 
cotas e autodeclaração de raça com dois especialistas: Dr. 
Gleidson Renato Martins Dias - Coordenação do Movimento 
Nacional Negro Unificado; Bacharel em Direito; Especialista em 
Direito Público, que está a frente do debate no RS com 
experiência de comissões de verificação. Dr. Roger Raupp Rios  
Desembargador Federal; Mestre e Doutor em Direito Público; 
Autor do livro clássico que se chama Teoria da Anti-
discriminação. Dentro da academia é a maior autoridade no 
Brasil a respeito desse tema. 

Objetivo 12 - Promover a saúde integral na Comunidade 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Texto Avaliativo - Avanços e Resultados  Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Estudar a viabilidade de criar um 
ambulatório de primeiro atendimento 

Reitoria 
Estudo de viabilidade 
concluído 

  
Espaço para criação do ambulatório em andamento e em 
captação de recursos. 

X X     

Estudar a viabilidade de criação de 
unidade de saúde- escola, em parceria 

Reitoria 
Estudo de viabilidade 
concluído 

  
Pré-projeto em andamento. Comissão interinstitucional criada e 
realizando reuniões periódicas. Entendimento com SMS X X     



com a secretaria de Saúde de Porto 
Alegre 

Planejar, implementar e monitorar 
ações de promoção de saúde e 
prevenção de doenças SecGesp 

Estatísticas sobre as 
seguintes ações: vacinas 
administradas, mulheres 
que fizeram mamografia e 
cp de colo uterino, homens 
que fizeram ex de próstata 0,8 

Aguardando possibilidade. Houve estudo apresentado pelo 
Laboratório de Análises Clínicas - aguardando projeto. 

X X X X 

Objetivo 13 - Aprofundar o relacionamento com Locais de Prática 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Texto Avaliativo - Avanços e Resultados  Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Estabelecer Comissões Permanentes de 
Interlocução com locais de ensino e 
prática 

Reitoria 
Estabelecimento das 
comissões  

Comissão para 
principais locais 
de pratica: santa 

casa, DDA 

Comissão de interlocução com a Santa Casa , a fim de aprimorar 
as práticas nos locais de ensino. 

x x x x 

Fortalecer as relações 
interinstitucionais com os locais de 
prática 

Reitoria     

Ações conjuntas com a Santa Casa. Reuniões mensais ou 
quinzenais com a diretoria. Participação na Mesa Administratva 
da Santa Casa. Além disso, foi estabelecido o Convênio 
juntamente com a Santa Casa com o Hospital em Santo Antônio 
da Patrulha, ampliando o local de prárica. x x x x 

Apoiar a pesquisa clínica e iniciativas 
docentes e estudantes nos campos de 
prática 

PROPPG 
1) Diálogos com a 
comunidade  acadêmica 
(docentes e discentes) 

1 por semestre 1)       Dia “C” da Ciência; Mostra de Trabalhos Científicos. 
X X X X 

Objetivo 14 - Promover a Integração da Comunidade Universitária 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Texto Avaliativo - Avanços e Resultados  Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Realizar ações de integração dos 
terceirizados às atividades acadêmicas 
na UFCSPA 

PROEXT 
Número de ações realizadas 
e número de terceirizados 
beneficiados 

5 ações por ano 

Em 2017 foram realizadas duas edições do UFCSPAnelão, em 06 
de setembro e 7 de novembro.  UFCSPAnelão é uma iniciativa da 
Reitoria, Curso de Gastronomia e DCE para promover refeições 
coletivas junto à comunidade universitária, que colabora a partir 
de doações. Os colaboradores terceirizados participaram 
ativamente da iniciativa, com aproximadamente 30% das 
refeições sendo servidas a eles.Os colaboradores terceirizados 
também se integraram nas festividades do dia da Criança, 
realizada em outubro. Em 2018 pretende-se ampliar as 
atividades de integração. X X X X 

Criar espaços para integração no 
campus central 

PROPLAN 
Projetos de novos espaços 
de convivência nos prédios 

100% 
A Comunidade Universitária também foi considerada nos 
estudos, anteprojetos e Projetos do Registro de Preços, que 
inclui a execução da reforma e ampliação do Diretório Central de 

X X X   



1,2 e 3 da UFCSPA, incluso 
móveis 

Estudantes - DCE e a construção de um espaço de convivência no 
térreo do prédio 2. Esta obra também deverá iniciar no segundo 
semestre de 2018, e incluirá espaços e vestiários para os 
funcionários terceirizados.  

Criar espaços para integração no 
campus central 

PROPLAN 
Execução dos novos espaços 
de convivência 

70% 

Em 2017, foram viabilizados espaços de estudos no saguão do 3 
andar do prédio 2, com mobiliário para possibilitar trabalhos 
individuais ou em grupo. Também foi disponibilizada uma sala 
com computadores no 4 andar do prédio 3 para uso de estudos 
à comunidade universitária. Foram implementadas Copas nos 
pavimentos do prédio 3 para possibilitar o aquecimento de 
lanches rápidos. X X X   

Eixo Temático 2 - Gestão Baseada em Evidências 

Objetivo 15 - Consolidar os processos de planejamento e avaliação institucional como instrumentos de tomada de decisão 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Texto Avaliativo - Avanços e Resultados  Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Revisar o Regimento da CPA-UFCSPA PROPLAN 
Regimento aprovado pelo 
CONSUN 

Documento 
aprovado 

Documento encaminhado ao CONSUN 
X 

      

Reestruturar e recompor a Comissão 
Própria de Avaliação 

PROPLAN Portarias de indicação 
Comissão 

reestruturada 
Aguardando aprovação do novo Regimento da CPA para 
condução da eleição dos novos membros X       

Revisar e Consolidar o Programa de 
Avaliação Institucional  

PROPLAN 

Relatórios da CPA, análise 
das proposições do 
relatório, ações (revisão 
planos, etc) 

a)100%; b)100%; 
c)100%; d) 70%; 

e)70%; f) 70% 

a) 0% b)0% c) 35% d) 0% e)100% f) 0% ; Sistema de avaliação está 
pronto, CPA está em fase de estudo de perfis de acesso e revisão 
de questionários existentes para serem utilizados; página online 
será implantada junto com novo sistema; Como a CPA está se 
reestruturando, não foram propostos novos questionários.  X X X   

Aplicar os indicadores gerados pela 
Avaliação Institucional Anual como 
ferramenta para nortear a gestão das 
atividades meio e fim da universidade 

PROPLAN 

Relatórios da CPA, análise 
das proposições do 
relatório, ações (revisão 
planos, etc) 

70% 
Em função da reestruturação da CPA, não foram gerados 
indicadores.  

X X X   

Objetivo 16 - Qualificar o planejamento institucional com base em indicadores estratégicos de gestão 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Texto Avaliativo - Avanços e Resultados  Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Revisar o Organograma Institucional Reitoria 
Organograma aprovado 
pelo CONSUN 

Novo 
organograma 
aprovado pelo 

CONSUN 

Organograma aprovado, conforme Resolução nº 11/2017 do 
Conselho Universitário. Revisão a ser submetida em abril de 
2018 

X       

Criar uma Coordenação de 
Desenvolvimento Institucional para 
discutir e aprimorar os processos 
institucionais 

PROPLAN 
1) Apresentação de 
proposta de alteração do 
Organograma Institucional 

Coordenação 
criada 

1)       Em 13 de abril de 2017 ocorreu a  primeira reunião da nova 
gestão da universidade com o Conselho Universitário (Consun). 
Entre as pautas, alteração no organograma institucional e a 
realização de um diagnóstico de gestão. A principal proposta X       



para o CONSUN; 2) Criação 
da CDI 

apresentada pela gestão ao Consun foi a de alteração em 
algumas estruturas do organograma da universidade. Algumas 
divisões foram criadas e outras tiveram sua alocação alterada 
para melhor adequação à proposta de trabalho. O novo 
organograma foi aprovado e publicado no Boletim de Serviço nº 
002/2017 de 12/05/2017, disponibilizado no link 
https://www.ufcspa.edu.br/boletim/ufcspa-boletim-de-servico-
2017-05-12.pdf. 2)       Com a alteração do Organograma foi 
criada a Coordenação de Desenvolvimento Institucional e em  
19/04/2017 nomeada a responsável pela unidade, com 
publicação no DOU nº 76 de 20/04/2017, seção 2, pg. 16 

Objetivo 17 - Normatizar, qualificar e consolidar os processos administrativos 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Texto Avaliativo - Avanços e Resultados  Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Revisar as normativas administrativas 
existentes, com vistas a melhorar o 
planejamento e gestão institucional 

PROAD Norma revisada 
100% das normas 
revisadas 

Em andamento. As normas estão sendo revistas na medida do 
possível, pois há necessidade de fazer um levantamento de todas 
as normas existentes na PROAD. Conforme planejamento a 
análise das normativas está em tempo hábil para que sejam 
feitas as revisões. (Ex.: O.S. nº 05/2017/PROAD revogou a O.S. nº 
03/2016/PROAD) X X X X 

Criar normativa regulamentando as 
competências da Comissão de Análise e 
Orientações sobre Termos de 
Referência 

PROAD Norma pronta e divulgada Norma criada 
Comissão criada pela Portaria 015_2014. Normativa ainda não 
foi criada, mas está em tempo hábil conforme planejamento. 

X X     

Criar normativas para aquisição, uso e 
gestão dos recursos institucionais  

PROAD Norma pronta e divulgada Norma criada 
Não iniciado. Conforme planejamento a demanda está em 
tempo hábil para a criação da normativa. X X X   

Revisar os manuais internos do DCC, 
DSG, DO, DCF e prefeitura do Campus 

PROAD Manual revisado 
100% dos 
manuais 
revisados 

Manuais ainda não foram revisados, mas conforme 
planejamento está em tempo hábil para revisão. 

X X X   

Revisar as listas de checagem do DCC, 
DSG, DO, DCF e prefeitura do Campus 

PROAD Listas revisadas 
100% das listas 
revisadas 

20% atingida. O DCC atualiza as listas de checagem de acordo 
com o lançamento das listas da AGU. X X X   

Criar e divulgar guia rápido ao público 
usuário com os principais 
procedimentos dos setores de 
Almoxarifado, Arquivo, Protocolo, 
Patrimônio e Prefeitura 

PROAD Guia pronto e divulgado 
100% dos 
Departamentos 

A Criação e divulgação do guia ainda não foram realizadas, mas 
conforme planejamento está em tempo hábil. 

X X     

Criar a Comissão de Gestão Documental PROAD Comissão criada Comissão criada 
Comissão será criada em 2018. Conforme planejamento está em 
tempo hábil para a criação. X X     



Criar a Comissão de Análise e 
Orientações sobre Termos de 
Referência 

PROAD Comissão criada Comissão criada Comissão criada pela Portaria 15/PROAD/2014.  
X X     

Objetivo 18 - Promover a segurança da comunidade universitária e do patrimônio da universidade 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Texto Avaliativo - Avanços e Resultados  Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Normatizar e permitir o acesso de 
veículos de transporte universitário ao 
campus principal no turno da noite 

PROAD Norma pronta e divulgada Norma criada 
Já há o acesso aos transportes através de um controle efetuado 
pela Prefeitura do Campus e a normativa está em andamento. 

X X     

Redimensionar o novo contrato de 
segurança terceirizada, já com previsão 
de treinamento contínuo sobre 
atendimento à comunidade 
universitária 

PROAD 
Redimensionamento 
realizado 

100% 
O novo contrato de segurança estará vigente a partir de agosto 
de 2018 com o devido redimensionamento. 

X X X   

Manter postos de segurança fixa vinte e 
quatro horas em todos os imóveis de 
propriedade da Universidade 

PROAD Postos com seguranças 24h 100% 
Apenas o prédio da Rua Conceição não conta com posto de 
vigilância, porém ele não está sendo utilizado até o presente 
momento. X X     

Promover a substituição dos cartões de 
identificação de toda comunidade 
universitária já com implementação de 
tecnologia Rfid 

PROAD Cartões substituídos 100% 
Meta atingida, os cartões já foram substituídos.  Licitação para 
contratação continuada do serviço marcada para janeiro de 
2018. 

X X     

Contratar serviço de bombeiro civil para 
eventos e treinamento da brigada de 
incêndio da universidade 

PROAD Empresa contratada 
Empresa 

contratada 
Em andamento. Foram realizadas duas licitações no ano de 2017, 
as quais restaram desertas. 

X X 
    

Estudar a viabilidade de implantação de 
sistema eletrônico para gestão de 
patrimônio 

PROAD Estudo realizado 
100% do estudo 

realizado 
Meta atingida, estudo realizado. No estudo feito verificou-se que 
há um alto custo para implantação do sistema. 

X X X   

Objetivo 20 - Sistematizar políticas de gestão de riscos, controles internos, e boas práticas de governança 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Texto Avaliativo - Avanços e Resultados  Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Criar o Comitê de Governança, Riscos e 
Controles 

Reitoria Comitê criado   Comitê criado. Portaria nº 34 de 14 de agosto de 2017. X       
Criar o Comitê de Governança Digital Reitoria Comitê criado   Comitê criado. Portaria nº 35 de 14 de agosto de 2017. X       

Mapear e classificar os principais riscos 
institucionais 

PROAD 
Riscos mapeados e 
classificados 

80% dos riscos 
mapeados e 
classificados 

Em andamento. Foi criada a Comissão de Gestão de Riscos 
recentemente para início dos trabalhos. Conforme 
planejamento a demanda está em tempo hábil para a realização. X X X X 

Desenvolver e implantar o Plano de 
Gestão de Riscos 

PROAD Plano desenvolvido 
Plano de Gestão 
de Riscos 
implementado 

Em andamento. Foi criada a Comissão de Gestão de Riscos 
recentemente para início dos trabalhos. Conforme 

X X X X 



planejamento a demanda está em tempo hábil para o 
desenvolvimento do plano. 

Desenvolver e implantar a Política de 
Gestão de Riscos 

PROPLAN 
Política de gestão de riscos 
implantada 

1º ano: 
estabelecimento 
da política de 
gestão de riscos; 
2º ano: 25 a 50% 
das  áreas 
estratégicas com 
planejamento de 
gestão de riscos 
estabelecido; 3º 
ano: 50 a 75%  das  
áreas estratégicas 
com 
planejamento de 
gestão de riscos 
estabelecido; 4º 
ano: de 75 a 100% 
das  áreas 
estratégicas com 
planejamento de 
gestão de riscos 
estabelecido 

 Em 10 de agosto de 2017 o Conselho Universitário aprovou a 
Política de Gestão de Riscos da UFCSPA, elaborada por grupo de 
servidores da instituição, a partir de proposição da Coordenação 
de Desenvolvimento Institucional (Resolução nº 39/2017 de 
10/08/2017, publicada no Boletim de Serviço nº 017 de 
18/08/2017, disponível no link 
https://www.ufcspa.edu.br/boletim/ufcspa-boletim-de-servico-
2017-08-18.pdf . A íntegra do documento está disponível na 
página institucional no link 
https://www.ufcspa.edu.br/ufcspa/normasedocs/politica-de-
gestao-de-riscos.pdf . 

X X X X 

Objetivo 21 - Sistematizar políticas de gestão de riscos, controles internos, e boas práticas de governança 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Texto Avaliativo - Avanços e Resultados  Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Criar e divulgar um guia orientando que 
as solicitações de aquisições prevejam a 
inclusão de critérios e práticas de 
sustentabilidade 

PROAD Guia criado e divulgado Guia criado 

Em andamento. Departamento de Compras e Contratos está 
analisando o Guia Nacional de licitações sustentáveis para 
criação do Guia. Conforme planejamento a demanda está em 
tempo hábil para o desenvolvimento do guia. X X X X 

Criar e divulgar catálogos de produtos e 
serviços sustentáveis  

PROAD Catálogo criado e divulgado Catálogo criado 

Em andamento. Departamento de Compras e Contratos está 
analisando o Guia Nacional de licitações sustentáveis para 
criação do Guia. Conforme planejamento a demanda está em 
tempo hábil para o desenvolvimento do guia. X X X X 

Estudar a viabilidade de instalação de 
sistemas de energia sustentável 

PROAD Estudo realizado Estudo realizado 
Estudo sob responsabilidade da Coordenação de Engenharia, 
mas que devido ao volume de trabalhos/atividades não foi 
possível dar andamento em 2017. X X X X 



Implantar, sistematizar e monitorar o 
Plano de Gestão de Logística 
Sustentável (PLS) 

PROPLAN 
Relatórios das ações 
realizadas 

Implantar Política 
de Logística 
Sustentável na 
UFCSPA 

Foram implementadas 78 das 87 ações previstas no PLS. Das 09 
ações não implementadas 3 estão em desenvolvimento. As 06 
demais ações não implementadas envolvem aquisição de 
determinados materiais que fogem às regras do Tribunal de 
Contas da União. Existe a necessidade de revisão e atualização 
das ações do PLS, por uma comissão específica. X X X X 

Objetivo 22 - Modernizar as estruturas organizacionais de gestão e de processos administrativos, fortalecendo os mecanismos de avaliação e transparência administrativa 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Texto Avaliativo - Avanços e Resultados  Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Implementar ações que visem a 
valorização e participação de técnicos, 
docentes e estudantes nas ações da 
gestão 

Reitoria 
Participação em ações de 
gestão  

90% 

Duas principais ações ampliaram significativamente a 
transparência das ações da universidade para o público interno 
da instituição. Uma delas foi a criação do boletim de serviços, o 
qual, editado semanalmente, traz todos os atos do Conselho 
Universitário, da Reitoria, das pró-reitorias e do Departamento 
de Administração de Pessoas. O documento vem sendo 
publicado desde 5 de maio de 2017. Além de manter as ações 
em local de fácil acesso para a comunidade universitária. Além 
disso, a Reitoria convidou alunos, professores e técnico-
administrativos a participarem das decisões em várias situações, 
como no Fórum sobre o Projeto Pedagógico Institucional (PPI), 
que buscou construir conjuntamente  uma nova versão do 
projeto que orienta os métodos de ensino nos cursos de 
graduação da universidade. A semestralização dos cursos da 
universidade foi também uma pauta bastante discutida na 
instiuição: envolveu várias reuniões entre a Prograd e os NDEs, 
duas edições do Diálogos com a Reitoria e uma sessão de 
simulação do processo. A comunidade também pôde participar 
das decisões integrando comissões, como a de Espaço Físico, 
voltada para pensar a otimização dos espaços da universidade, e 
a de aferição de autodeclaração de cotas raciais, para conferir se 
as declarações de candidatos autodeclarados pretos ou pardos 
em processos seletivos são verossímeis. Outra medida para 
ampliar a participação dos membros da instituição na gestão foi 
a retomada da Comissão Interna de Supervisão de Carreira (CIS), 
inativa há muitos anos, com a realização de eleição de novos 
membros entre os técnico-administrativos para atuação em prol 
de seu desenvolvimento de carreira. x x x x 



Integrar setores meio e estabelecer 
atribuições e fronteiras de processos e 
procedimentos 

PROPLAN 
Relatórios das ações 
realizadas 

Implementar 
ações previstas 
no PLS e seu 
monitoramento  

 Dos 37 setores, existem 10 setores diretamente envolvidos com 
as atribuições e processos para o cumprimento das metas 
descritas no PLS. Entretanto, as ações do NGA visam a integração 
de todos os setores da Universidade. X X X X 

Avaliar os convênios e acordos de 
cooperação existentes e buscar outros 
que sejam estratégicos para a melhoria 
das atividades de ensino, pesquisa e 
extensão 

PROPLAN Convênios assinados 

de 90% a 100% 
das propostas 
encaminhadas 
encerradas com a 
formalização do 
instrumento 
jurídico 

61 processos de solicitação de convênios instruídos, com 46 
convênios/acordos finalizados com a formalização do 
instrumento jurídico.  Os demais encontram-se em fase de 
tramitação. 

X X X X 

Implantar processo de chamamento 
público para convênios de estágios 
curriculares e para agentes de 
intermediação de estágio 

PROPLAN 
Implantação dos editais de 
chamamento público 

- 

Os editais de chamamento público estão em fase de elaboração, 
com previsão de implementação em 2018. Da mesma forma, 
serão avaliadas mudanças nos processos de formalização de 
convênios para estágios ao longo de 2018. X X     

Qualificar o gerenciamento e controle 
de convênios existentes 

PROPLAN Planilhas de controle criadas - 

Melhorias nas planilhas de controle existentes com a criação de 
planilhas divididas por tipo de instrumento jurídico formalizado 
(convênio, acordo de cooperação/protocolo de intenção, 
convênio internacional). X X X X 

Revisar as normas de relacionamento 
com fundações de apoio 

PROPLAN Norma revisada 
100% das normas 
revisadas 

Norma de relacionamento com fundações de apoio obteve sua 
revisão finalizada em conjunto com a Pró-Reitora de 
Planejamento e Câmara de Planejamento, Orçamento e Gestão 
do CONSUN. No ano de 2018 será revisada a norma operacional 
e a criação de norma para a concessão de bolsas para projetos 
apoiados por fundações de apoio. Todos os documentos serão 
encaminhados, para a deliberação do CONSUN, de forma 
conjunta. X X     

Eixo Temático 3 - Otimização e Democratização  dos Recursos 

Objetivo 23 - Implantar ações voltadas à otimização, conservação e manutenção contínua dos espaços da Universidade para o pleno desenvolvimento das atividades 
acadêmicas e administrativas 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Texto Avaliativo - Avanços e Resultados  Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Criar a Comissão de Espaço Físico - CEF  PROPLAN 
Portaria de designação da 
Comissão 

comissão criada 

 A Comissão de Espaço Físico foi nomeada na Portaria nº 013, de 
7 de abril de 2017, emitida pela Reitoria, e publicada no Boletim 
de Serviços, em https://www.ufcspa.edu.br/boletim/ufcspa-
boletim-de-servico-2017-05-05.pdf - Boletim de Serviço nº 001 
de 05/05/2017. X       



Ampliar a discussão do planejamento 
dos espaços físicos para atividades de 
ensino, pesquisa, pós-graduação, 
convívio, atividade estudantil e áreas de 
apoio no campus central 

PROPLAN 

Reuniões da CEF realizadas; 
Eventos de apresentação 
das propostas para a 
comunidade 

  

1) Ao longo de 2017 foram realizadas 20 reuniões da comissão 
de espaço físico.  2) Foram realizados 2 edições do “Diálogos com 
a Reitoria” para apresentação de propostas de alteração de 
espaço físico no ano de 2017 

X X X X 

Otimizar a ocupação dos espaços físicos  PROPLAN 

Visitas aos diferentes 
espaços físicos da 
universidade e reuniões de 
estudos 

  

1)       A Comissão de espaço físico, organizada em pequenos 
grupos visitou, aproximadamente, 28 áreas do Prédio 1; 65 áreas 
do Prédio 2 e 41 áreas do Prédio 3. As áreas visitadas englobaram 
salas de aula, gabinetes, laboratórios, entre outros. 2) As 
reuniões de estudo, realizadas entre a Pró-reitora de 
Planejamento e a Coordenação de Engenharia foram semanais. 
Nestas reuniões eram abordados, entre outros, temas 
vinculados à comissão de espaço físico. Ao longo de 2017 foram 
realizados em torno de 30 reuniões de estudos. 

X X X X 

Ampliar os espaços de convivência PROPLAN 

Projetos de novos espaços 
de convivência nos prédios 
1,2 e 3 da UFCSPA, incluso 
móveis 

100% 
 Elaborado Projeto executivo para reforma do Salão Nobre. 
Elaborado Projeto executivo para aquisição de mobiliário padrão 
e sob medida para os prédios da UFCSPA. 

X X X   

Ampliar os espaços de convivência PROPLAN 
Execução dos novos espaços 
de convivência 

70% 

 Elaborado Termo de referência e demais documentos para 
contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para a 
execução de reformas civis, mediante registro de preços 
Elaborado Termo de referência para adesão à ata de registro de 
preços de mobiliário para ambientes administrativos e salas de 
aulas Elaborado Termo de referência para adesão à ata de 
registro de preços de bebedouros Realizado desenvolvimento de 
layouts para reformas ou implantação de diversos ambientes 
laboratoriais e administrativos 

X X X 

  

Realizar estudo de viabilidade para 
implementação do Restaurante 
Universitário no campus central 

PROPLAN 
Espaço disponibilizado e 
projeto para a implantação 
do RU 

  

Foram realizadas reuniões internas com a Comissão de Espaço 
Físico, com o Grupo de Trabalho do RU, reuniões com órgãos 
externos, estudos, visitas a outros RU’s e pesquisa de legislação 
para viabilizar a implantação do Restaurante Universitário no 
Campus da UFCSPA. Deste trabalho resultou a definição do 
espaço que será destinado a instalação do empreendimento, o 
qual encontra-se atualmente ocupado pelo setor administrativo 
da universidade. Nesse sentido foram realizadas reuniões com 
os envolvidos sobre as desocupações e os novos espaços 
destinados a este setor. Estas reuniões incluíram questões de 
adequação de mobiliário. Foi realizado levantamento de 

X X     



necessidades visando a elaboração de projeto de layout de 
mobiliário de forma a atender a nova configuração de todo o 
setor administrativo. No segundo semestre de 2018 será 
elaborado TR e contratação do Projeto do RU. 

Consolidar políticas institucionais de 
Biossegurança 

PROPLAN 

Manual de Biossegurança 
da UFCSPA elaborado; 
Mapas de risco atualizados; 
Treinamentos de 
Biossegurança realizados 

  
Meta não iniciada em 2017. Previsão de início a partir do 
reestabelcimento das atividades do Comitê Técnico de 
Biossegurança em 2018 

X X X x 

Criar a política institucional de 
gerenciamento de resíduos 

PROPLAN 
Plano de gerenciamento de 
resíduos 

100% 

Elaborado Termo de referência para contratação de empresa 
especializada para destinação dos resíduos da UFCSPA. Criada a 
Comissão de Resíduos Especiais, com realização de 4 reuniões e 
elaboração de plano de trabalho. Alterada a Portaria de 
Fiscalização do Contrato de Coleta e descarte de Resíduos.Criada 
Política Institucional de Resíduos da UFCSPA a qual será 
submetida à aprovação do Comitê Técnico de Biossegurança. 

X X X X 

Aprimorar a infraestrutura física das 
instalações prediais da UFCSPA 

PROPLAN 

As-built das instalações 
prediais; Impermeabilização 
de coberturas e fachadas 
nos prédios do Campus 
Central; Ampliação da 
potência elétrica da 
subestação do Prédio 3; 
Reestruturação do 
abastecimento de água no 
Campus Central; 
Reestruturação da rede 
lógica do Prédio 1; 
Implantação da rede de GLP 
a granel para abastecimento 
do Campus Central; Reativar 
o sistema de aquecimento 
de água por placas solares 
no prédio 2 e 3; Melhoria e 
adequação do sistema de 
recolhimento de água da 
chuva do prédio 3; 
Melhorias nas instalações 

50% 

 Elaborado Termo de referência para contratação de projeto de 
ampliação de potência da subestação do prédio 3, cujo projeto 
encontra-se em tramitação na CEEE-D. Elaborado Projeto 
executivo para alteração dos acessos da UFCSPA. Elaborado 
Termo de referência para aquisição de bloqueios solares para os 
prédios da UFCSPA. Realizado o acompanhamento e fiscalização 
da execução de infraestrutura para instalação de roteadores nos 
prédios da UFCSPA. Realizado o acompanhamento e fiscalização 
de projetos executivos para ampliação da potência da 
subestação do prédio 3. 

X X X X 



elétricas prediais de baixa 
tensão; Reorganização dos 
sistemas de climatização dos 
prédios 1 e 2. 

Implantar a Gestão dos sistemas de 
proteção e combate a incêndios no 
Campus Central 

PROPLAN 

Operacionalização dos 
Alarmes de incêndio; 
Sinalização de rotas de fuga 
e incêndio; TR e contrato 
para manutenção das 
instalações de combate a 
incêndio; PPCIs aprovados 
pelo Corpo de Bombeiros 

80% 

 Elaborado Termo de referência para aquisição de kit de 
materiais para primeiros socorros. Elaborado Termo de 
referência para contratação de empresa especializada em 
engenharia de incêndio para o conserto e ativação das centrais 
de alarme da UFCSPA. Elaborado Termo de referência para 
adesão à ata de registro de preços de rádios comunicadores 
(Brigada de Incêndio). Realizado o acompanhamento e 
fiscalização de contrato contínuo de manutenção de extintores. 
Realizado o acompanhamento e fiscalização de aprovação de 
projeto de prevenção contra incêndio (PPCI) dos prédios 1, 2 e 3. 

X X X X 

Objetivo 24 - Implantar, otimizar e fortalecer as infraestruturas e serviços de suporte tecnológico necessários ao desenvolvimento das atividades fim e meio da Universidade 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Texto Avaliativo - Avanços e Resultados  Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Otimizar o uso de ferramentas de 
tecnologia da informação para auxiliar o 
desempenho operacional da instituição 

PROPLAN Ferramentas implantadas   
Sistema de Eleições;Sistema de Enquetes;Sistemas de Dados 
Abertos;Sistema de Ouvidoria;Protótipo de matrículas 
(semestrais); Oferta de Cursos Articulados X X X X 

Promover a modernização dos sistemas 
computacionais utilizados nos diversos 
setores da Universidade 

PROPLAN Sistemas atualizados   

Todos os sistemas solicitados (100%), previstos em PDTIC com 
data de implantação em 2017 concluídos. Entre eles Sistema de 
Avaliação Institucional;Sistema de Curso de Férias;Cadastro da 
Residência Médica no Sistema Acadêmico X X X X 

Estudar a substituição ou incorporação 
de novas funcionalidades no sistema 
acadêmico 

PROPLAN Sistema atualizado   

Desenvolvido Piloto de matrículas por disciplinas. Reuniões com 
NTI de outras IFES com realidade similar a da 
UFCSPA.Formalização de um possível desenvolvimento 
colaborativo geograficamente  distribuído. Oferta de Cursos 
Articulados; Implantação dos portais acadêmicos na Pós-
graduação;Implementação da troca de período do 
aluno.Otimização da confirmação de candidato em aluno 
(SISU);Reuniões com outras instituições que possuem o mesmo 
sistema Acadêmico e possuem desenvolvimento próprio. X       

Implantar o Sistema Eletrônico de 
Informações (SEI) para trâmite dos 
processos institucionais 

PROPLAN Sistema implantado   

Processo piloto tramitado por sua totalidade. Software 
atualizado;App testado; Falta certificado segurança, https. 
Tramitação de processos nato-digitais, parametrizações 
realizadas pela comissão de implantação de SEI X       

Consolidar o Repositório Institucional 
como estratégia para divulgação da 

PROPLAN 
Repositório Institucional 
ampliado 

Incluir todas as 
produções 

Desde a implantação do Repositório, foram inseridas todas as 
dissertações e teses em formato digital enviadas para a X X X X 



produção cientifica e de materiais para 
fins educacionais da UFCSPA 

científicas (teses,  
dissertações e 
objetos de 
aprendizagem) 
enviados e 
autorizadas para 
publicação - 
período 2017  a 
2021 

Biblioteca pela Secretaria de Pós-Graduação, contemplando a 
produção científica a partir de 2012. O Repositório foi 
disponibilizado publicamente para consulta em janeiro de 2017. 
A Comissão de Gestão do Repositório teve uma nova 
composição, através da Portaria UFCSPA nº003 de 18 /01/18. No 
dia 15/03/18 ocorrerá a primeira reunião com a nova Comissão 
tendo como uma das pautas as tratativas para o planejamento 
de um espaço para inclusão de objetos de aprendizagem.  

Objetivo 25 - Qualificar as ações de gerenciamento, manutenção e segurança do parque tecnológico e dos serviços de informática 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Texto Avaliativo - Avanços e Resultados  Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Fortalecer o Comitê Gestor de TI da 
UFCSPA 

PROPLAN 
Implantar novo CGTI e 
realizar reuniões periódicas 

  

Foram realizadas 26 reuniões, de julho a setembro de 2017, dos 
diferentes grupos para a elaboração do PDTIC. Após a aprovação 
do documento em 21/09/2017 as reuniões passaram a ser 
mensais. CGTI implantado e ativo.Reuniões periódicas, 
discutindo a TI da universidade com representantes de diversas 
áreas como: Pró-reitorias, Docentes, Discentes e Núcleo de 
Tecnologia da Informação. Elaboração e aprovação do 
PDTIC.Divisão de Gts como: Sistemas de Informação, 
Governança, Segurança e Infraestrutura e suporte ao usuário X       

Desenvolver o novo PDTIC PROPLAN 
PDTI aprovado pelo 
CONSUN 

  

 O PDTi foi aprovado pelo CONSUN em 21/09/2017 (Resolução 
nº 44/2017) e em reunião do Comitê de Governança Digital em 
22/09/2017. O documento encontra-se disponível na página 
institucional no link 
https://www.ufcspa.edu.br/ufcspa/normasedocs/docs/pdti-
2018-2019.pdf  X       

Elaborar e implantar uma política de 
segurança de dados e informações 

PROPLAN 
Política aprovada no 
CONSUN 

  

 O Plano de Segurança da Informação e Comunicação foi 
aprovado pelo CONSUN em 09/11/2017 (Resolução nº 57/2017). 
O documento encontra-se disponível na página institucional no 
link https://www.ufcspa.edu.br/ufcspa/normasedocs/docs/psi-
2017-2020.pdf  X       

Atualizar as tecnologias de informação 
(hardware e software) em uso 

PROPLAN 
Equipamentos adquiridos; 
Softwares 
adquiridos/implantados 

  

1) 89% dos equipamentos previstos foram adquiridos no 
perído:   Solução de hiperconvergência: Termo de Referência 
finalizado, artefatos IN04, aguardando Orçamentos atualizados 
de fornecedores. 2) 86% dos Softwares previstos implantados no 
período. Licença de renovação do Software de Antivírus: Termo 
de Referência finalizado, artefatos IN04, aguardando 
Orçamentos atualizados de fornecedores. Aquisições: X X X X 



Computadores de Alto Desempenho, notebooks de alto 
desempenho, tablets e utrabooks de alto desempenho, 
Computadores Desktop e equipamentos de infraestrutura para 
conectividade.Renovação: Software de estatística, Software de 
arte e fotografia, Licença Firewall e softwares específicos para 
computadores de escritório e servidores corporativos. 

Aumentar a eficiência na execução das 
atividades de manutenção e de 
ampliação dos serviços de tecnologia da 
informação 

PROPLAN 
Número de atendimentos 
realizados 

  

91% dos chamados foram concluídos. 5% chamados 
direcionados ao setor/divisão responsável; 4% chamados não 
resolvidos por completo devido a utilização de soluções open 
source / devido falta de padronização do cabeamento utilizado 
no prédio principal. X X X X 

 

Eixo Temático 4 - Ensino-aprendizagem 

Objetivo 26 - Qualificar a gestão administrativa e pedagógica da PROGRAD 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Texto Avaliativo - Avanços e Resultados  Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Desenvolver processos de gestão da 
PROGRAD, reorganizando documentos 
normativos, descrevendo atividades e 
estabelecendo fluxos  PROGRAD 

Revisão documental e 
alteração de processos 
normativos;  

Atividades 
descritas e fluxos 
estabelecidos. 

Ano 1 : Foi revisado e alterado fluxo de elaboração e entrega de 
planos de ensino; alterada ordem de serviço sobre entrega de 
planos de ensino 

X X     

Assessorar implantação e 
desenvolvimento de processos de 
gestão administrativa e pedagógica das 
Coordenações de Curso e Chefias de 
Departamentos PROGRAD 

GT criado; Atribuições e 
fluxos mapeados e descritos 

Criação do GT; 
90% das 
atribuições e 
fluxos mapeados 
e descritos até 
fevereiro de 2019. 

Ano 1: Realizado assessoramento na organização dos fluxos 
referentes à organização didático-pedagógica como: percurso 
do Plano de Ensino, atribuições nas diferentes instâncias 
(professor, chefe de departamento, coordenação de curso, 
DERCA), atualização da forma de registro (em papel e no portal 
do professor). Um fluxo estabelecido. 

X X X   

Redimensionar atribuições, processos e 
fluxos do DERCA e de Secretarias de 
Curso  PROGRAD 

Documentos criados; fluxos 
mapeados 

90% dos cargos do 
DERCA e de 
Secretários de 
Curso com 
atribuições, 
processos e fluxos 
descritos até o 
final de 2018. 

Ano 1: Análise das atribuições e fluxos do DERCA a partir de 
documentos já existentes pela Coordenação do DERCA; 
Redimensionamento das ações conjuntas entre DERCA e NTI 
sobre Sistema de Ensino. 

X X     

Reestruturar processo de realização de 
matrículas PROGRAD 

Processo revisto 
100% do processo 
de matrícula 
reestruturado. 

Ano 1: Processo de organização da realização de matrículas 
100% revisado e resstruturado para matrículas 2018. 

X       



Estudar a substituição ou incorporação 
de novas funcionalidades no sistema 
acadêmico PROGRAD 

Sistema verificado 

Novas 
funcionalidades 
incorporadas no 
sistema até o final 
de 2018. 

Ano 1: Foi iniciada a análise das funcionalidades do sistema 
acadêmico. 

X X     

Implantar e consolidar as ações da 
Coordenação de Processos Avaliativos 
(CPROA) visando organização e análise 
de dados de fonte interna e externa 
sobre avaliação dos processos 
educativos da UFCSPA  PROGRAD 

Plano de ações da CPROA 
elaborado; Plano de ações 
da CPROA implantado. 

Entre 30 e 50% de 
ações da CPROA 
consolidadas até o 
final de 2019. 

Ano 1: Processo iniciado pela CPROA. Atribuições da CPROA 
definidos. 

X X     

Objetivo 27 - Realizar estudos diagnósticos sobre a graduação na UFCSPA para qualificação dos processos de ensino-aprendizagem e gestão 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Texto Avaliativo - Avanços e Resultados  Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Organizar dados sobre evasão e 
retenção na graduação com vistas à 
elaboração de políticas para redução 
dos índices de evasão e retenção PROGRAD 

Dados sobre evasão e 
retenção mapeados com o 
auxílio de sistema de 
informatização. 

Planilha de dados 
de evasão e 
retenção na 
graduação 
atualizada 
anualmente. 

Ano 1: Ação não realizada X X     

Objetivo 28 - Redefinir regime acadêmico e sistema de matrícula 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Texto Avaliativo - Avanços e Resultados  Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Estabelecer GT sobre regime acadêmico 
e sistema de matrícula para 
desenvolvimento de relatório de 
análise e proposta de alteração de 
regime PROGRAD 

GT nomeado; estudo sobre 
regime acadêmico e sistema 

de matrícula concluído e 
disponibilizado à 
comunidade para 
colaboração ativa 

Concluir o 
relatório e 
analisar a 

proposta com a 
participação ativa 

da comunidade 
universitária 

Ano 1: Comissão de trabalho instituída. Relatório elaborado, 
entregue e apresentado ao CONSEPE. Proposta em construção. 

X X     

Objetivo 29 - Reelaborar e reeditar documentos institucionais de cunho pedagógico com colaboração da comunidade universitária 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Texto Avaliativo - Avanços e Resultados  Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Reelaborar o Projeto Pedagógico 
Institucional com participação de toda 
comunidade universitária PROGRAD 

PPI revisado e 
disponibilizado à 
comunidade universitária 
para participação na 
construção do documento; 
PPI reescrito à luz das 
contribuições da 

PPI reformulado e 
aprovado em 
2018 

Ano 1: Projeto Pedagógico reelaborado por Comissão instituída. 
Documento entregue pela Comissão. Março de março/2018 
encaminhamento ao CONSEPE. Dois Fóruns PPI realizados: I 
Fórum - julho de 2017 -  798 participantes nas discussões; II 
Fórum - março de 2018 - 865 participantes nas discussões. Uma 
consulta realizada no Moodle sobre o documento.  

x       



comunidade e aprovado 
pelas instâncias superiores 

Acompanhar a implantação e 
desenvolvimento do PPI por grupo de 
trabalho específico, através de projeto 
de educação baseada em evidências PROGRAD 

Relatório anual dos grupos 
específicos 

Criação de 
indicadores de 
acompanhamento 
da implantação do 
PPI e Relatos 

Ano 1: PPI elaborado. Projeto de acompanhamento ainda NÃO 
elaborado. 

x x x x 

Objetivo 30 - Desenvolver a formação docente continuada como um dos marcos centrais da PROGRAD 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Texto Avaliativo - Avanços e Resultados  Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Criar o Núcleo de Formação para 
Docência do Ensino Superior na Área da 
Saúde PROGRAD 

Núcleo criado 
Núcleo criado até 
o final de 2018 

Ano 1: Ação não realizada x       

Realizar eventos de formação 
pedagógica sistemáticos com os 
docentes sobre Docência do Ensino 
Superior  PROGRAD 

Eventos ofertados 
50% de 
participação dos 
docentes ao ano 

Ano 1: Um total de 51  docentes participaram de atividades de 
formação docente (05 realizaram formação para docência em 
Língua Inglesa; 04 fizeram curso de Libras; 14 participaram de 
oficina do Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle; 15 
fizeram o curso de Formação Docente Inicial; e 13, o curso de 
Ambientação Acadêmica). 

X X X X 

Objetivo 31 - Incentivar a inovação educativa através do Núcleo de Inovação em Tecnologias Educacionais 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Texto Avaliativo - Avanços e Resultados  Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Implantar o NITED – Núcleo de Inovação 
e Tecnologias Educacionais PROGRAD 

Núcleo implantado; 
Regulamento criado 

Criação do 
regulamento até o 
final de 2018 e 
aprovação em 
2019 

Ano 1: Núcleo e Coordenação criados. Regulamento em fase de 
elaboração. 

X       

Redimensionar o Programa de Iniciação 
à Docência (PID) enfatizando o uso de 
metodologias ativas e tecnologias 
educacionais (digitais ou não) PROGRAD 

Relatório final do PID; 
Produtos desenvolvidos 

Reestruturar o 
modelo final de 
relatório do PID; 
Mapear os 
produtos 
desenvolvidos e 
temáticas 
abordadas nos 
projetos desde o 
início do 
programa  

Ano 1: Ação não realizada X X     



Implantar coordenação acadêmica do 
Centro de Simulação e fluxos para sua 
utilização  PROGRAD 

Nomeação da coordenação; 
Descrição dos cursos 

100% dos fluxos 
do Centro de 
Simulação 
descritos até o 
final de 2018; 
Coordenação 
nomeada em 
2017. 

Ano 1: Coordenação nomeada e fluxos já estabelecidos pela 
Coord. Pedagógica  da Santa Casa analisados. 

X       

Eixo Temático 5 - Interação Dialógica com a Sociedade 

Objetivo 36 - Construir e consolidar a Política de Extensão da UFCSPA 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Texto Avaliativo - Avanços e Resultados  Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Atualizar as Normas para Atividades de 
Extensão da UFCSPA 

PROEXT 
Atualizar normas das 
atividades de extensão 

Norma atualizada 

Em novembro de 2017 foi revogada a Resolução do Consepe nº 
016 de 2010 e aprovada a Resolução do Consepe nº 83 de 2017, 
que atualizou as Normas Gerais para Atividades de Extensão da 
UFCSPA. Tais normas indicam a obrigatoriedade das atividades 
de extensão serão inseridas no Sistema de Extensão da UFCSPA 
(SiEx) e aprovação das propostas no âmbito da Proext e não mais 
no Consepe. Desta forma, foi atualizado o fluxo de tramitação de 
propostas de atividades de extensão na universidade.  

X       

Apontar necessidades de mudanças no 
Regimento e Estatuto da UFCSPA para 
ampliar autonomia da PROEXT nos 
processos de Extensão Universitária 

PROEXT 
Mudar Estatuto e 
Regimento 

Estatuto e 
Regimento 
modificado 

Em outubro de 2017 foi aprovada pelo Consun alteração do 
Regimento Geral da UFCSPA, revogando o inciso terceiro do 
artigo 24 e reformulando o texto dos artigos 102 e 103, com isso 
foi retirada a necessidade de submissão ao Consepe de 
programa, projetos e atividades de extensão aprovados pela 
Proext. Isso amplou a autonomia da Proext e garantiu a isonomia 
com as demais Pró-Reitorias. 

X       

Estabelecer o Regimento da COMEX PROEXT 
Construir Regimento da 
Comissão de Extensão 

Regimento 
estabelecido 

A COMEX já discutiu amplamente e construiu uma proposta de 
regimento que será submetida para apreciação e aprovação do 
Consepe no primeiro semestre de 2018 

X X     

Construir proposta de política de 
Extensão da UFCSPA 

PROEXT 
Construir política de 
extensão 

Proposta da 
política extensão 
construída 

A proposta de política de extensão da UFCSPA está em processo 
de discussão no âmbito da COMEX, para posteriormente ser 
ampliada a discussão para a comunidade interna da 
universidade e posterior apreciação e aprovação no Conselho 
Universitário. 

X X     

Disponibilizar a proposta de política 
para consulta da comunidade 

PROEXT 
Número de contribuições 
recebidas 

Consulta 
realizada, 
sugestões 

Não executada. A proposta de política de extensão da UFCSPA 
está em processo de discussão no âmbito da COMEX, para 
posteriormente ser ampliada esta discussão para a comunidade 

X X     



recebidas e 
incorporadas 

interna da universidade e posterior apreciação e aprovação no 
Conselho Universitário. 

Realizar “Diálogos” sobre a política PROEXT 
Número de Diálogos 
realizados; Número de 
participantes 

01 a 02 diálogos 
realizados/ano 

Não executada. A proposta de política de extensão da UFCSPA 
está em processo de discussão no âmbito da COMEX, para 
posteriormente ser ampliada esta discussão para a comunidade 
interna da universidade e posterior apreciação e aprovação no 
Conselho Universitário. 

X X X X 

Objetivo 37 - Consolidar o Uso do Sistema de Extensão (SiEx) 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Texto Avaliativo - Avanços e Resultados  Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Estabelecer fluxo e tutorial de uso do 
SiEx 

PROEXT 
Número de fluxos e número 
de tutoriais criados 

100% das 
funcionalidades 
do SIEX 
diponibilizadas 
em tutoriais 

Tutoriais em formato de vídeos estão sendo desenvolvidos pela 
equipe do Núcleo de Tecnologia de Informação (NTI) 
responsável pelo desenvolvimento e manutenção do SiEx e são 
disponibilizados no ícone “Ajuda” do sistema. Os tutoriais das 
principais funcionalidades já estão disponíveis e os demais já 
estão sendo elaborados. 

X X     

Constituir rotina de avaliação, 
monitoramento e manutenção do SiEx 

PROEXT 
Número de procedimentos 
operacionais realizados 

100% dos 
problemas 
corrigidos 

Reuniões periódicas são realizadas entre as equipes do NTI e 
Proext para avaliação e monitoramento do SiEx. Também foi 
criado um fluxo para os usuários encaminharem suas demandas, 
gerando uma abertura de chamado diretamente ao NTI para 
resolução das situações encontradas. 

X X X X 

Instituir “Pontos de Encontro da 
Extensão” com a comunidade para 
apresentação e troca de experiências 
sobre o SiEx 

PROEXT 

Número de Encontros 
realizados e número de 
pessoas atingidas na 
comunidade 

03 Encontros por 
semestre 

O SiEx foi tema de um dos Diálogos realizado no primeiro 
semestre de 2017, em maio. Há necessidade de criação de 
agenda fixa de Pontos de Encontro de Extensão, o que será feito 
a partir de 2018. 

X X X X 

Objetivo 38 - Ampliar o envolvimento da comunidade em atividades de Extensão Universitária 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Texto Avaliativo - Avanços e Resultados  Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Reestruturar o espaço de programas e 
projetos de extensão no site 
institucional para divulgação 

PROEXT 
Estabelecer informações 
necessárias 

Site reformulado 
e atualizado 

As informações dos projetos e programas ativos foram 
atualizadas no site. Observa-se a necessidade de tornar as 
informações mais atrativas e dinâmicas, com conteúdo sendo 
atualizado à medida que ações de extensão estão sendo 
desenvolvidas, o que será possível somente após a 
modernização da plataforma utilizada pelo site da universidade. 

X X     

Divulgar para a comunidade interna e 
externa da UFCSPA os programas e 
projetos de extensão 

PROEXT 
Atualizar dados dos 
programas e projetos ativos 
no site 

100% atualizados 

A divulgação ocorre pelo site que está atualizado e, 
eventualmente, pelas redes sociais oficiais da universidade. Sua 
abrangência será maior quando a forma de apresentação do 
conteúdo for mais dinâmica e atrativa. 

X       



Criar o Catálogo de Programas e 
Projetos de Extensão da UFCSPA 

PROEXT 
Atualizar os dados dos 
Programas e Projetos ativos 

Catálogo criado 
Não foi possível ainda a criação do catálogo. Organizaremos as 
informações e planejaremos o catálogo, juntamente com a 
Ascom, em 2018. 

X X X X 

Realizar oficinas sobre elaboração e 
avaliação de projetos e programas de 
extensão 

PROEXT 
Número de oficinas 
realizadas  e número de 
participantes por oficinas 

2 oficinas / 
semestre 

Não foi possível a realização das oficinas em 2017. Juntamente 
com a COMEX serão organizadas oficinas em 2018. 

X X X X 

Realizar oficinas sobre participação em 
editais de fomento para extensão 
universitária 

PROEXT 
Número de oficinas 
realizadas  e número de 
participantes por oficinas 

01 oficina/ano 

A realização de oficinas desta natureza é condicionada a 
existências de editais de fomentos, para adequá-las às 
exigências dos editais. Uma vez que não foram lançados editais 
específicos em 2017 para extensão universitária, especialmente 
o Edital Nacional Proext,  não houve necessidade de realização 
da oficina. 

X X X X 

Mapear editais para fomento para 
extensão universitária 

PROEXT 
Número de editais 
identificados 

Submeter ao 
menos 1 
programa ou 1 
projeto  

Infelizmente foram poucos os editais lançados na área de 
extensão universitária. Foram identificados editais compatíveis 
lançados pelo Banrisul e pelo Ministério da Defesa – Projeto 
Rondon. Propostas foram submetidas em ambos editais. A 
UFCSPA teve propostas aprovadas para o Projeto Rondon. 
Alunos e docentes da UFCSPA participaram da Operação 
Cinquentenário, realizada em Guarajá- Mirim  (RO) em julho de 
2017 e também participarão da Operação Pantanal, a ser 
realizada em julho de 2018 em Corumbá (MS). 

X X X X 

Incentivar participação da comunidade 
acadêmica em editais de fomento para 
atividades de extensão 

PROEXT 
Número de proponentes 
que concorreram ao Edital 

Projetos ou 
Programas 
contemplados 

Os editais são amplamente divulgados. No entanto, foram 
poucos os editais lançados o que inviabiliza a participação. 

X X X X 

Objetivo 39 - Estruturar e implementar o Restaurante Universitário 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Texto Avaliativo - Avanços e Resultados  Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Constituir o Grupo de Trabalho do 
Restaurante Universitário 

PROEXT GT criado 
Portaria de 
criação do GT 

O GT foi instituído pela Portaria Proext n° 17, de 26 de abril de 
2017. 

X       

Elaborar o projeto do RU PROEXT Projeto realizado 
Projeto 
apresentado no 
CONSUN 

O GT RU trabalhou intensamente durante o ano para a 
elaboração do projeto para estruturação e implementação do 
RU. Foram realizadas reuniões semanais, inicialmente, pesquisa 
documental e visitas técnicas ao RU do campus litoral da UFRGS 
e da Unipampa para subsidiar o desenvolvimento do projeto. O 
projeto está em fase final de redação e será apresentado ao 
CONSUN no primeiro semestre de 2018. 

X X     

Objetivo 40 - Fortalecer e ampliar a participação da UFCSPA na sociedade 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Texto Avaliativo - Avanços e Resultados  Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 



Implementar o UFCSPA Acolhe como 
evento anual 

PROEXT 

Número de cursos de 
graduação e pós graduação 
envolvidos; Número de ligas 
acadêmicas envolvidas; 
Número de participantes da 
comunidade interna e 
externa 

Realização de 1 a 
2 edições / ano 

Em maio de 2017 foi realizado o UFCSPA Acolhe, um evento de 

divulgação da universidade e de suas potencialidades na 
formação de recursos humanos qualificados, na produção de 
conhecimento e na promoção da reflexão, interação, diálogo e 
construção conjunta com a sociedade. Durante todo o dia as 
portas da universidade estavam abertas para realização de mais 
de 80 atividades, envolvendo divulgação dos cursos de 
graduação e pós-graduação da universidade, atividades de 
promoção da saúde e prevenção de doenças por programas e 
projetos de extensão e Ligas Acadêmicas, visitação ao Museu de 
Anatomia e atividades culturais. Estima-se que recebemos em 
torno de 1.100 visitantes e que estiveram envolvidos nas ações 
centenas de alunos e professores da universidade.  Em 2018 o 
UFCSPA Acolhe passa a integrar o calendário acadêmico da 
universidade, com a próxima edição marcada para o dia 05 de 
maio.  

X X X X 

Estreitar relações com comunidades, 
distrito docente-assistencial para 
atividades de extensão 

PROEXT 

Número de Programas e 
Projetos realizados no DDA; 
número de pessoas 
beneficiadas nas ações; 
número de UBS que 
recebem as ações e número 
de escolas que recebem as 
ações 

50% UBS 
recebendo 
atividades de 
extensão/ano; 
20% escolas 
recebendo 
atividades/ano e 
aumentar em 20% 
o número de 
beneficiados/ano 

 A inserção de programas e projetos de extensão no nosso DDA 
vem ocorrendo ao longo dos anos, à medida que a comunidade 
da universidade vai se integrando ao território, conhecendo suas 
potencialidades e recursos. É possível ampliar a participação da 
UFCSPA no DDA. Para isso realizaremos atividades de 
sensibilização com o corpo docente e técnico da universidade e 
também espaços de discussão com a equipe da Gerência 
Distrital Norte-Eixo Baltazar, coordenadores das unidades de 
saúde e representantes dos Conselhos Distritais de Saúde para 
identificar pontos de interesse para execução de programas e 
projetos e construção de parcerias.   

X X X X 

Objetivo 41 - Construir a gestão cultural da UFCSPA 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Texto Avaliativo - Avanços e Resultados  Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Criar o Conselho de Cultura (CONCULT) PROEXT Conselho nomeado Normas Conselho 

Em 2017 foi feito amplo chamamento à comunidade interna 
para interessados em participar do Conselho de Cultura. Vários 
docentes, técnicos-administrativos e discentes atenderam ao 
convite e participaram de reuniões mensais onde foi discutido o 
papel do Concult, sua composição e atribuições, bem como o 
papel da cultura na universidade.  A partir das participações e 
disponibilidade foi gerada uma lista com a nominata dos futuros 
membros para oficialização do conselho. Esta oficialização ainda 
não ocorreu pois percebeu-se a possibilidade de integração de X       



membros do hoje Núcleo de Acervo Histórico ao Concult, o que 
está sendo articulado. De qualquer forma, o grupo já vem 
discutindo amplamente a cultura na UFCSPA e participou junto 
com o Núcleo Cultural da elaboração dos editais para seleção de 
propostas de exposições de Artes Visuais para o Espaço de Artes 
da UFCSPA e de propostas de apresentações musicais para 
integrar o projeto Música na UFCSPA no ano de 2018. 

Eixo Temático 6 - Pesquisa e Inovação 

Objetivo 43 - Buscar a consolidação dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Texto Avaliativo - Avanços e Resultados  Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Promover eventos e atividades com os 
programas de pós-graduação para 
analisar com a comunidade os 
elementos da avaliação quadrienal da 
CAPES 

PROPPG 
 

1) Número de seminários e 
reuniões realizadas: 06 
2) PPG´s presentes nos 
eventos: 100% 

1) 4 por ano 
2) 100% (25% no 
ano 1, 50% no ano 
2, 75% no ano 3 e 
110% no ano 4) 

- Foram realizados 3 encontros com convidados externos e 3 
reuniões com os PPGs para discutir pontos específicos da 
avaliação. Esta meta foi atingida e os coordenadores tiveram a 
oportunidade de discutir os principais pontos fortes e fracos do 
Programa. X X X X 

Objetivo 45 - Desenvolver os processos de gestão da Pós-Graduação Lato Sensu 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Texto Avaliativo - Avanços e Resultados  Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Otimizar o funcionamento do Biotério e 
ampliar a área física 

PROPPG 
1) Espaço físico ampliado 
Sim 

1) Espaço físico 
ampliado 

Foi criado um espaço para o zebra fish e para um modelo de 
larvas X X     

Implementar um sistema informatizado 
para organização dos projetos de 
pesquisa 

PROPPG 1) Criação do Sistema SIM 1) Sistema criado 

O sistema que será utilizado é o Red Cap  em parceria com a 
ISCMPA, ainda nào temos projetos cadastrados mas em seguida 
iremos iniciar o cadastro dos projetos através do escritório de 
projetos X X X X 

Implementar um sistema informatizado 
para organização dos projetos de 
pesquisa 

PROPPG 
2) Número de projetos 
cadastrados 

2)  80% 

O sistema que será utilizado é o Red Cap  em parceria com a 
ISCMPA, ainda nào temos projetos cadastrados mas em seguida 
iremos iniciar o cadastro dos projetos através do escritório de 
projetos X X X X 

Promover a visibilidade de docentes, 
dos laboratórios/grupos de pesquisa. 

PROPPG 
1) Nº de homepages criadas  
60 

1) 200 
As home page dos professores estão em andamento e as dos 
laboratórios irão iniciar em 2018/1 X X X X 

Promover a visibilidade de docentes, 
dos laboratórios/grupos de pesquisa. 

PROPPG 
2) Nº de homepages criadas 
por Laboratórios e/ou 
Grupos de pesquisa 0 

2)  23 
As home page dos professores estão em andamento e as dos 
laboratórios irão iniciar em 2018/1 X X X X 

Estimular missões de curta duração 
para docentes da UFCSPA e 
pesquisadores visitantes altamente 
qualificados. 

PROPPG 
1) Número de missões 
realizadas 

1) 25 ao final do 
ano 4 

(incremento de 5 
ano ano) 

Ainda não foram realizadas missões 

X X X X 



Criar editais em áreas estratégicas para 
o desenvolvimento de pesquisa 

PROPPG 
1) Aumento de bolsas de 
apoio técnico 2 

1) 8 Foram ampliadas as bolsas de apoio técnico e de IC X X X X 

Criar editais em áreas estratégicas para 
o desenvolvimento de pesquisa 

PROPPG 

2) Docentes que 
desenvolvem projetos de 
pesquisas contemplados 
com apoio financeiro (PAAP) 

2) 80% Foram ampliadas as bolsas de apoio técnico e de IC 

X X X X 
Reestruturar e fortalecer as ações da 
Compesq 

PROPPG 
1) Compesq reestruturada 
Sim 

1) Comissão 
reestruturada 

A Compesq foi reestruturada e os novos membros foram 
indicados pela Pós-Graduação da UFCSPA. X X X X 

Objetivo 46 - Criar um Ecossistema de Inovação em torno do NITE-Saúde 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Texto Avaliativo - Avanços e Resultados  Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Promover cursos e eventos de 
empreendedorismo 

PROPPG 
Número de eventos 
realizados: 6 

1 por bimestre 

Foram promovidos cursos em conjunto com a Santa Casa 
voltados para a Inovação e Empreendedorismo, tais como: 
Sebrae-lab Saúde, Saúde Summit, Health.idea, Tendências em 
Saúde, Semana Acadêmica do Curso de Gestão em Saúde, 
Diálogo de Inovação UFCSPA. X X X X 

Criar a política de propriedade 
intelectual e patentes da UFCSPA 

PROPPG Criação da Política 1) Política criada 
A política foi criada, revisada pelo procurador duas vezes e está 
sendo encaminhada para o CONSUN. X X     

Criar incubadora na UFCSPA PROPPG 1) Criação da incubadora 
1) Incubadora 

criada 

1) Não foi criada, pois estamos trabalhando na criação do Centro 
de Inovação Tecnológica (Cluster da Saúde) em parceria com a 
Santa Casa. Após a inauguração de centro e sua consolidação 
será analisada a viabilidade de criação da incubadora. X X X X 

Criar incubadora na UFCSPA PROPPG 
2) Número de parcerias 

firmadas 
2) 3 por semestre 

2) Medical Valley, Cluster de Tecnologias da Saúde do RS, 
Aceleradora Ventiur X X X X 

Eixo Temático 7 - Articulação Ensino-pesquisa-extensão 

Objetivo 48 - Criar e implantar um Escritório de Projetos para apoiar projetos institucionais 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Texto Avaliativo - Avanços e Resultados  Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Criar e implantar o Escritório de 
Projetos 

Vice-reitoria 

Criação aprovada pelo 
CONSUN e Portaria de 

designação 
100% 

A inserção do Escritório de Projetos no organograma da 
UFCSPA foi aprovada em sessão do CONSUN de 
13/04/2017  

X 

      



Implementar sistema de 
acompanhamento dos projetos 
realizados na instituição 

Vice-Reitoria 
Adoção de uma ferramenta 

de gerenciamento de 
projetos 

100% dos 
projetos 

desenvolvidos 
pela UFCSPA E 

parceiros 
utilizando a 
ferramenta 

Em junho/2017, identificamos o “Portal de Projetos”, sistema 
utilizado pela UFSM e encaminhamos à PROPLAN, como 
sugestão, e solicitamos a inclusão dessa demanda no PDTIC – 
2017. Em outubro/2017, em parceria com a ISCMPA, iniciamos 
atividades conjuntas para implantação do uso da ferramenta 
REDCap. Formulamos a Norma Operacional Conjunta para 
Gerenciamento de Projetos UFCSPA e Santa Casa. Essa norma 
está em fase de revisão e será submetida à aprovação do 
respectivo conselho universitário no primeiro trimestre de 2018. 
Em 2018, será disponibilizada à comunidade interna da UFCSPA 
a licença própria do REDCAp. A licença do REDCap para a UFCSPA 
já foi autorizada e o NTI está trabalhando em sua implantação. 
Em fevereiro/2018, foi encaminhado à PROPLAN a solicitação de 
curso sobre uso do REDCap para as pessoas que irão 
administrar/gerenciar os projetos na plataforma (aguarda 
disponibilidade orçamentária). X X X X 

Pesquisar e identificar oportunidades e 
fontes de recursos, por meio de 
agências de fomento e parcerias com o 
setor produtivo 

Vice-Reitoria  
Número de editais 

divulgados, submetidos e 
aprovados 

 

Em 2017, foram divulgados 32 editais, sendo:  edital de 
premiação, com 3 projetos submetidos, contemplados: 0;27 
editais de instituições de fomento (nacionais e internacionais), 
desses, temos registro de submissão de apenas de 4 projetos. 
Foram contemplados 18 projetos e 1 aguarda resultado.  X X X X 

Prestar consultoria nas áreas de  
estatística e epidemiológica, aos 
docentes e discentes da UFCSPA 

Vice-Reitoria Atendimentos realizados 
100% das 

solicitações 
atendidas 

 O NUPESQ realizou 385 atendimentos em 2017, em sua maioria 
na área de estatística. 

X X X X 

Objetivo 53 - Ampliar canais de comunicação com a comunidade universitária, possibilitando a transparência como prática de gestão 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Texto Avaliativo - Avanços e Resultados  Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Criar e divulgar o Boletim de Serviço da 
universidade com divulgação de todos 
os atos administrativos praticados pela 
gestão no site institucional 

PROAD Boletim criado e divulgado 
Boletim criado e 
divulgado 

Meta atingida. Boletim divulgado semanalmente.Link: 
https://www.ufcspa.edu.br/index.php/documentos-proad 

X       



Divulgar no site institucional 
informações das ações de cada pró-
reitoria 

PROAD Informações divulgadas 

100% das Pró-
reitorias 
divulgando as 
informações 

Não implantado, em razão de estudos para a mudança da página 
institucional.  

X X X   

Divulgar os gastos mensais despendidos 
pela universidade com serviços básicos 
e contratos contínuos de com mão-de-
obra terceirizada 

PROAD Informações divulgadas 
Informações 
divulgadas 

Meta atingida. Dados divulgados mensalmente.Link: 
https://www.ufcspa.edu.br/index.php/documentos-proad 

X       

Eixo Temático 8 - Comunicação e Transparência 

Objetivo 51 - Criar e implantar um Escritório de Projetos para apoiar projetos institucionais 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Texto Avaliativo - Avanços e Resultados  Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Adotar a plataforma e-OUV para 
qualificar as ações da ouvidoria e 
ampliar a transparência  

Reitoria  Plataforma implementada   Plataforma implementada 
X       

Desenvolver o novo site da UFCSPA Reitoria Novo site publicado   
Reorganização da árvore concluída. Wireframe dos templates 
em fase final 

X X     

Ampliar a disponibilidade de tradução 
em Libras nos eventos 

Reitoria 
Eventos com tradução em 
Libras 

90% 

 Ação em desenvolvimento. Atualmente a UFCSPA conta com 
uma servidora, do quadro da Universidade, intérprete de libras 
e com uma contratação temporária de Profissional Técnico 
Especializado em Libras,objetivando atender à necessidade 
temporária de excepcional interesse público. X X X X 

Implantar a Comissão de gestão de 
crise de imagem 

Reitoria Regulamento aprovado Sim 
Criação da Comissão de Gestão de Crises, conforme a Portaria 
nº 040 de 29 de setembro de 2017. X X     

Incrementar as ações de transparência 
de dados e informações institucionais PROPLAN 

UFCSPA em tempo real; 
Catálogo de indicadores; 
Plano de dados abertos 

1) UFCSPA em 
tempo real criado e 
disponibilizado no 
site; 2) Produção 
de 01 catálogo de 
indicadores on line, 
por ano; 3) 
Estabelecimento 
do Plano de Dados 
abertos da UFCSPA 

1) O UFCSPA em Tempo real foi disponibilizado mensalmente na 
página institucional, a partir do mês de maio de 2017: 
https://www.ufcspa.edu.br/index.php/tempo-real. A página 
traz números e indicadores institucionais, de uso frequente, e 
que servem para subsidiar apresentações e relatórios 
elaborados pelas diferentes unidades, além dar publicidade e 
transparência da base de alguns indicadores institucionais. 2)O 
catálogo de números e indicadores institucionais em formato 
digital consta na página institucional em 
https://www.ufcspa.edu.br/index.php/planejamento- X X X X 



estrategico-e-relatorio-de-gestao. De caráter anual o catálogo 
traz uma série de números e indicadores e suas respectivas 
séries históricas. 3) O Plano de Dados Abertos- PDA foi 
elaborado por um grupo de servidores coordenados pela Pró-
reitora de Planejamento e consta do Portal de Dados Abertos da 
UFCSPA : https://dados.ufcspa.edu.br/. Este Portal tem o 
objetivo de promover a abertura de dados da universidade, 
buscando o cumprimento dos princípios da publicidade e da 
transparência na administração pública e com o compromisso 
de divulgação permanente dos dados de interesse público 
produzidos nas diversas ações realizadas por esta instituição. Há 
atualmente 9 conjuntos de dados disponíveis no portal e 
conforme previsto no PDA está programada a abertura de novos 
dados, de acordo com calendário específico. 

Objetivo 52 - Ampliar a consistência da marca e o reconhecimento da imagem da UFCSPA 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Texto Avaliativo - Avanços e Resultados  Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Finalizar e publicar o manual de 
identidade visual 

Reitoria MIV aprovado e publicado Sim  Em desenvolvimento pela área competente. X X 
    

Realizar ações de divulgação da 
UFCSPA em diversos segmentos 

Reitoria Ações realizadas 3/ano  Em desenvolvimento pela área competente X X X X 

Elaborar vídeos institucionais para 
utilização na internet e redes sociais 

Reitoria Vídeos publicados 45  2017: 53 vídeos (48 gravações, 4 transmissões ao vivo) 
X X X X 

Objetivo 53 - Ampliar canais de comunicação com a comunidade universitária, possibilitando a transparência como prática de gestão 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Texto Avaliativo - Avanços e Resultados  Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Ampliar o uso do sistema de Reitoria 
Digital e de sistema de enquetes via 
moodle para questões relevantes à vida 
universitária 

Reitoria Enquetes realizadas 2 por ano 

 Devido à realização dos Diálogos da Reitoria, mais próximos da 
comunidade acadêmica, e pela ampliação de canais de acesso à 
Reitoria, como o Blog da Reitoria, as redes sociais da Reitoria 
(Facebook e Twitter Unindo Caminhos) e o e-mail para contato 
direto (ascom-reitoria@ufcspa.edu.br), se preferiu não dar 
continuidade à formula Reitoria Digital, que contava com baixa 
adesão na comunidade e cujo resultado se assemelhava ao de 
uma enquete, sem a possibilidade da realização de sugestões. O 
Moddle foi uma ferramenta bastante usada, especialmente nas 
ações de elaboração do PPI, na qual um fórum ficou disponível 
para o debate da comunidade acadêmica. Também foi realizada, 
no início do ano, uma enquete sobre as preferências de alunos, X X     



professores e técnicos sobre o futuro Restaurante Universitário, 
no que se refere a horários, preços, entre outros temas. 

Realizar os Diálogos com a Reitoria para 
discussão de assuntos relacionados a 
gestão 

Reitoria Diálogos realizados  10 ao ano 

Os Diálogos da Reitoria foi a fórmula encontrada para a Reitoria 
manter permanente contato com a comunidade universitária e 
levar à discussão do público interno temas que o afetam de 
forma direta, como a assistência estudantil ou o mapeamento 
dos espaços físicos. Ao contrário da Reitoria Digital, em que as 
perguntas eram realizadas e as respostas eram alternativas fixas 
já pré-determinadas, os Diálogos permitem a apresentação do 
problema por parte dos membros da Reitoria e a realização de 
perguntas e sugestões de forma direta por parte dos 
participantes, permitindo uma melhor comunicação e o 
sanamento direto das dúvidas, o que ajuda a evitar ruídos e a 
propagação de boatos. Em 2017 foram realizados 13 diálogos: 
11/04 - Plano de Dados Abertos; 19/04 - Assistência estudantil; 
02/05 - Sistema para proposição de cursos e eventos de 
extensão (Siex); 10/05 – PPI; 24/05 - Mapeamento de processos; 
07/06 – Inovação; 21/06 – RU; 23/08 – Mapeamento do Espaço 
Físico; 14/09 - Crise nas universidades; 04/10 - Novo site 
institucional; 06/11 – Semestralização; 13/11 -  Reorganização 
dos espaços docentes; 06/12 - Assistência estudantil 2018. Além 
dos Diálogos, também ocorreram duas edições da proposta 
Conversa com a Reitora, para os servidores que precisassem 
resolver questões diretamente com a gestão pudessem 
conversar com ela sem agendamento prévio. X X X X 

Criar o Blog da Reitoria da UFCSPA, o 
qual atualiza a comunidade sobre os 
principais acontecimentos da semana, 
envolvendo a gestão; 

Reitoria Blog disponibilizado -  

O Blog da Reitoria foi criado em abril de 2017, para realizar a 
divulgação de atividades da Reitoria de forma mais leve e 
descontraída. Tem como objetivo postar fotos de encontros, 
reuniões e eventos que contam com a participação da equipe de 
gestão, além de divulgar o trabalho desenvolvido nos bastidores 
pela equipe da administração. O Blog também se dispõe a 
apresentar a equipe da Reitoria e os princípios norteadores da 
Gestão. Conta ainda com um formulário para contato direto por 
parte dos leitores. Ao longo de 2017 foram publicadas 119 
notícias e disponibilizadas outras 37 fotos na galeria do Blog. X       

Utilizar o Facebook da UFCSPA para 
divulgação de eventos e ações da 
gestão 

Reitoria Facebook criado  - 
Sucesso na campanha eleitoral para reitor, em 2016, o Facebook 
Unindo Caminhos foi mantido em atividade durante a gestão. É 
uma importante ferramenta para a comunicação direta e rápida X       



entre a Reitoria e a comunidade universitária, permitindo a 
realização de posts diretos por parte da Reitora, aproximando a 
gestão da comunidade. A página possui 1.867 curtidas. Foram 
realizadas 240 publicações desde 30 de março de 2017, data da 
posse da Reitoria. 

Eixo Temático 9 - Comunicação e Transparência 

Objetivo 54 - Estabelecer a política de internacionalização da UFCSPA 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Texto Avaliativo - Avanços e Resultados  Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Estruturar o Escritório de 
Internacionalização  

Vice-reitoria 
Criação aprovada pelo 
CONSUN  

Escritório de 
Internacionalização 
inserido no 
organograma da 
UFCSPA 

A inserção do Escritório de Internacionalização no organograma 
da UFCSPA foi aprovada em sessão do CONSUN de 13/04/2017. 

X       

Criar a Comissão de internacionalização 
(COMINTER) e grupos de trabalho em 
temas estratégicos 

Vice-reitoria 
Portaria de designação da 
COMINTER e dos GTs 

Portaria de 
designação emitida 

A Comissão de Internacionalização e seus GTs foram nomeados 
por meio da Portaria da Reitoria n.º 030, de 5 de julho de 2017 
(https://www.ufcspa.edu.br/boletim/ufcspa-boletim-de-
servico-2017-07-14.pdf). X       

Objetivo 55 - Estimular intercâmbios entre os grupos de pesquisa da UFCSPA com grupos do exterior 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Texto Avaliativo - Avanços e Resultados  Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Prospectar editais e ampliar a 
divulgação de editais de 
internacionalização 

Vice-reitoria 

1) Atualização constante da 
página do EI no Facebook. 
2)Envio de notícias para 
ASCOM para divulgação. 

aumento anual de 
5% 
 

1)Em 2016, foram feitas 43 postagens de divulgação de editais e 
oportunidades no âmbito da internacionalização. Em 2017, 
foram feitas 195 postagens – um aumento de 353%. 
2)Em 2016, foram enviados 7 e-mails para a ASCOM solicitando 
a divulgação de editais e oportunidades no âmbito da 
internacionalização. Em 2017, foram enviados 31 e-mails – um 
aumento de 342%.  

X X X X 

Aumentar o número de projetos e 
publicações frutos de intercâmbios 

Vice-reitoria 
Número de projetos e 
publicações frutos dos 
intercâmbios. 

aumento anual de 
5% 

Em 2016, foram feitas 109 publicações com parceiros 
internacionais. Em 2017, foram feitas 66 publicações. 

X X X X 

Objetivo 56 - Ampliar o número de convênios internacionais com instituições de interesse em ensino, pesquisa e inovação na área da saúde 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Texto Avaliativo - Avanços e Resultados  Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Participar de feiras/eventos de 
internacionalização nacionais e 
internacionais 

Vice-reitoria 

Número de participação em 
eventos de grande porte 
relacionados à 
internacionalização 

4 eventos por ano 

No primeiro ano de gestão, o Escritório de Internacionalização 
se fez presente em quatro grandes eventos relacionados à 
Internacionalização: FAUBAI Conference (abril 2017, Porto 
Alegre), EAIE Conference (setembro 2017, Sevilha/Espanha), 
Seminário Internacional GCUB (outubro 2017, Cuiabá/MT), e 

X X X X 



Seminário de Internacionalização do Programa PAEC-OEA 
(fevereiro 2018, Washington/EUA). 

Participar de feiras/eventos de 
internacionalização nacionais e 
internacionais 

Vice-reitoria 
Número de ações 
decorrentes da participação 
em cada evento 

1 ação por evento 

FAUBAI Conference: contato com o pesquisador Michael 
Nugent, do Athlone Institute of Technology, na Irlanda, o qual 
gerou um projeto de pesquisa conjunto vinculado ao PPG 
Biociências. EAIE: convênio assinado com a Universidad de 
Sevilla; convênio com Centennial College, Canadá, em discussão. 
Seminário Internacional GCUB: celebração de convênio com 
Universidade de Parma em discussão. Seminário de 
Internacionalização do Programa PAEC-OEA: evento a ocorrer 
no final de fevereiro/2018. 

X X X X 

Prospectar e estabelecer convênios 
internacionais com instituições de 
interesse 

Vice-reitoria 
Número de convênios 
celebrados com instituições 
de interesse  

aumento anual de 
10% 

Em 2016, a UFCSPA assinou 10 convênios internacionais (1 
Bélgica, 3 Canadá, 1 Chile, 1 Colômbia, 1 Holanda, 1 Peru, 2 
Portugal). No primeiro ano de gestão, foram assinados 7 
convênios (1 Alemanha, 1 Bélgica, 1 Colômbia, 2 Espanha, 1 
Estados Unidos, 1 Honduras). Estão em tratativa convênios com 
Itália, França, Suíça e Nova Zelândia e Alemanha.  

X X X X 

Objetivo 57 - Aumentar o número de estudantes em mobilidade internacional 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Texto Avaliativo - Avanços e Resultados  Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Incentivar a participação de estudantes 
em programas de mobilidade de 
redes/associações das quais a UFCSPA 
é membro  

Vice-reitoria 
Número de participações 
em tutorias 

5 sessões por ano 

Em 2017, a coordenação de Mobilidade Acadêmica participou 
de 4 sessões de tutorias (Enfermagem, Nutrição, Farmácia, 
Biomedicina Noturno) e organizou uma sessão de divulgação e 
esclarecimentos sobre editais de mobilidade acadêmica 
internacional aberta a todos os cursos (24/3/17). X X X X 

Incentivar a participação de estudantes 
em programas de mobilidade de 
redes/associações das quais a UFCSPA 
é membro  

Vice-reitoria 
Número de participações 
em programas de formação 
docente 

todas as edições 
do programa no 
ano 

Em 2017, a coordenação de Mobilidade Acadêmica participou 
das duas edições do programa de formação docente (março e 
julho). X X X X 

Incentivar a participação de estudantes 
em programas de mobilidade de 
redes/associações das quais a UFCSPA 
é membro  

Vice-reitoria 

Número de e-mails enviados 
às coordenações de curso 
referentes à divulgação de 
editais 

e-mail enviado a 
cada edital lançado 

Foram enviados 5 e-mails às coordenações de curso referentes 
à divulgação de editais em 2017. 

X X X X 
Aderir a programas de mobilidade e 
internacionalização de órgãos, redes e 
associações das quais a UFCSPA é 
membro 

Vice-reitoria 
Número de adesão a 
programas 

mínimo de 5 por 
ano 

Em 2017, a UFCSPA aderiu aos seguintes programas de 
mobilidade: PEC-G, BRACOL, BRAMEX, PAME, Be-a-Doc, 
Overworld, BCI. X X X X 



Aderir a programas de mobilidade e 
internacionalização de órgãos, redes e 
associações das quais a UFCSPA é 
membro 

Vice-reitoria 
Número de estudantes 
participando de programas 
de mobilidade outgoing  

5% ao ano 

Em 2016, a UFCSPA enviou 9 estudantes de graduação e 4 de 
pós-graduação para mobilidade. Em 2017, a UFCSPA enviou 36 
estudantes de graduação e 10 de pós-graduação para 
mobilidade, o que representou um aumento de 253%. X X X X 

Aderir a programas de mobilidade e 
internacionalização de órgãos, redes e 
associações das quais a UFCSPA é 
membro 

Vice-reitoria 

Número de estudantes 
participando de programas 
de mobilidade/ 
internacionalização 
incoming 

5% ao ano 

Em 2016, a UFCSPA recebeu 8 estudantes de mobilidade na 
graduação e 5 novos estudantes internacionais na pós-
graduação. Em 2017, a UFCSPA recebeu 10 estudantes de 
mobilidade na graduação, 6 novos estudantes internacionais na 
graduação e 3 novos estudantes internacionais na pós-
graduação, o que representou um aumento de 46%. X X X X 

Atualizar o Programa de Acolhida e de 
Preparação de Estudantes 
Internacionais 

Vice-reitoria 

Documento definidor do 
Programa de Acolhida e de 
Preparação de Estudantes 
Internacionais atualizado 

revisão anual do 
documento 

O documento em si não foi revisado em 2017, mas novas ações 
foram iniciadas, como: reuniões regulares com estudantes PEC-
G em 2017/2; 2 edições de tour pelo Centro Histórico de Porto 
Alegre com estudantes em mobilidade em 2017/2; reativação 
do projeto Amigo Internacional em 2017/2. X X X X 

Objetivo 58 - Aumentar o número de eventos relacionados ao tema da internacionalização 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Texto Avaliativo - Avanços e Resultados  Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Criar uma agenda anual de eventos 
relacionados ao tema da 
internacionalização 

Vice-reitoria 
Número de eventos 
realizados  

20% ao ano 

Em 2016, foram organizados 5 eventos referentes à 
internacionalização (2 edições do Sarau das Nações; 2 sessões 
para divulgação de editais de mobilidade; 1 sessão de 
mobilidade acadêmica na Jornada Acadêmica de Medicina). Em 
2017, foram organizados 9 eventos (2 edições do Sarau das 
Nações; sessão em inglês nas apresentações de iniciação 
científica na Semana Acadêmica; Café Babel inglês e espanhol; 2 
edições de tour pelo Centro Histórico com estudantes 
estrangeiros; sessão sobre internacionalização no Fórum PPI; 1 
sessão para divulgação de editais de mobilidade). Aumento de 
80%.  X X X X 

Realizar um Fórum Internacional da 
UFCSPA 

Vice-reitoria 
Realização de Feira/Forúm 
Internacional 

1 ao ano  A realização de feiras/fóruns ocorrerá a partir de 2018. X X X X 

Objetivo 59 - Aprimorar o fluxo de processos relativos a mobilidade acadêmica internacional da UFCSPA 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Texto Avaliativo - Avanços e Resultados  Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Realizar um diagnóstico dos fluxos de 
mobilidade acadêmica atuais 

Vice-reitoria 

Relatório sobre o 
diagnóstico realizado no 
âmbito de todos os níveis de 
ensino 

Realizar 
diagnóstico dos 
fluxos  

 O diagnóstico dos fluxos será realizado a partir de 2018. 

X X     

Objetivo 60 - Ampliar a divulgação internacional dos documentos acadêmicos e do conhecimento produzido na universidade 



Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Texto Avaliativo - Avanços e Resultados  Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Atualizar e disponibilizar os 
documentos acadêmicos em outras 
línguas 

Vice-reitoria 

Número de modelos de 
documentos 
disponibilizados em outras 
línguas 

4 documentos em 
2021 

Os modelos de documentos iniciarão a ser disponibilizados em 
outras línguas em 2018. 

X X X X 

Objetivo 61 - Encorajar o plurilinguismo no âmbito  institucional 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Texto Avaliativo - Avanços e Resultados  Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Estimular a oferta de disciplinas de pós-
graduação em inglês 

PROPPG 

Número de disciplinas da 
pós-graduação sendo 
ministradas em língua 
inglesa: 6 

Nº crescente 
No ano de 2017 houve o incremento no número de disciplinas 
ofertadas na língua inglesa, nosso objetivo é incentivar e 
desmistificar a participação dos discentes em tais disciplinas. X X X X 

 


