






O ano de 2020 foi, sem 
dúvida, um ano muito 
difícil e de inúmeros 

desafios, sendo o principal a 
emergência de uma pandemia.

A UFCSPA, uma instituição com 
seis décadas de história e a 
vitalidade de quem está sempre 
em dia com as tendências 
contemporâneas, se organizou 
rapidamente desde antes da 
Covid-19 chegar ao nosso 
Estado.

Toda a comunidade 
universitária envolveu-se 
no seu enfrentamento, seja 
na assistência em saúde 

nos locais de prática, ou em 
ações essenciais na própria 

universidade. Direcionamos nossos 
recursos de forma intensiva para 

o atendimento dessa emergência 
de saúde pública, possibilitando, 

em poucas semanas, o desenvolver 
de pesquisas para compreender 
melhor a doença e buscar formas de 
prevenção e tratamento. Ademais, a 

UFCSPA realizou diferentes campanhas 
de solidariedade, que levaram não 
somente roupas e alimentos para as 
pessoas que mais precisavam, mas 
também informação e acolhimento no 
período de quarentena.

Para além do atendimento à 
Covid-19, a UFCSPA em nenhum 
momento parou com o agravar 
da pandemia, mas acelerou seus 
processos de modo a manter e 
qualificar suas atividades-meio e 
fim. Mesmo diante das adversidades, 
a universidade ressignificou seu 
modo de fazer extensão, pesquisa, 
inovação, e internacionalização, mas 
principalmente, no modo de ensinar 
e formar profissionais de excelência. 
A universidade adaptou seu cotidiano 
organizacional, o que permitiu o 
andamento de importantes projetos e 
o alcance dos objetivos estratégicos 
de seu Plano de Desenvolvimento 
Institucional.

Infelizmente, enquanto escrevo este 
texto, o mundo registra a triste marca de 
cinco milhões de mortos pela Covid-19. 

Palavra da REITORA
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Apenas no Brasil, mais de 600 mil pessoas 
perderam suas vidas e mais de 21 milhões 
de casos da doença foram contabilizados. 
Uma parte dessas mortes e das possíveis 
sequelas naqueles que superaram a fase 
aguda da doença teria sido prevenível com 
uma estratégia focada na proteção da vida 
e baseada na ciência.

Apesar de alarmante, o quantitativo de 
casos e mortes pela Covid-19 registrados 
entre 2020 e 2021, poderia ter sido pior, 
pois o nosso sistema de saúde (SUS) e a 
ciência brasileiras, principalmente aquela 
realizada nas universidades públicas 
e institutos públicos de pesquisa, 
contribuíram para o enfrentamento da 
doença e para salvar vidas através de 
pesquisas, assistência, conscientização 
e prevenção. O futuro ainda é repleto de 
incertezas. No entanto, o conhecimento 
científico tem contribuído diuturnamente 
para que nossa esperança no amanhã 
continue. O desenvolver dos protocolos 
de biossegurança, o aperfeiçoar de 
equipamentos para proteção individual e, 
principalmente, a produção das vacinas 
contra à Covid-19, têm acalentado nosso 
futuro.

Diante disso, posso afirmar que a 
UFCSPA é um universo em constante 
movimento e expansão, que jamais 
parou, pois o seu propósito é promover 
saúde e educação, contribuindo para 
o progresso e transformação das 

realidades locais, regionais e globais. Tal 
afirmação é baseada em evidências, com 
números, indicadores que materializam e 
legitimam tanto os resultados positivos, 
quanto os impactos que suas dimensões 
proporcionam às populações.

Portanto, o Relatório Social UFCSPA 
abarca todas essas evidências e 
demostra que a UFCSPA, a única 
universidade federal em especializada 
em saúde, está cumprindo com seu 
papel, contribuindo para a sociedade 
e buscando soluções que impactam a 
todos.

Estamos orgulhosos por conseguir, 
mesmo diante das crises política, 
econômica e sanitária, dar importantes 
passos, cumprindo com as nossas metas, 
de maneira séria e comprometida, e 
desempenhando um papel fundamental 
para a sociedade. Sabemos que temos 
muitos desafios pela frente, mas estamos 
confiantes que, com a parceria de todos, 
vamos crescer cada vez mais. É isso 
que nos impulsiona a cada dia e nos faz 
acreditar que, em 2021, os resultados 
serão ainda melhores. Junt@s, somos 
UFCSPA.

Bem-vindos e boa leitura!

Professora Lucia Campos Pellanda, 
reitora da Universidade Federal de 
Ciências da Saúde de Porto Alegre.
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A o completar 60 anos da 
fundação de sua precursora, a 
Faculdade Católica de Medicina 

de Porto Alegre, a Universidade 
Federal de Ciências da Saúde de 
Porto Alegre (UFCSPA) se consolida 
como instituição pública de ensino, 
pesquisa, extensão, internacionalização 
e inovação, especializada na atenção 
integral à saúde, a única no Brasil.

Nossa Universidade é produtora de 
conhecimento. São seis décadas 
de saberes produzidos com rigor 
científico, materializados com 
diferentes métodos e compartilhados 
em todos os seus âmbitos de atuação. 
Conhecimento que também gera 
inovação, com tecnologias em saúde, 
entregues à sociedade e que ajudam 
a qualificar a vida de milhares de 
pessoas. Ao produzir conhecimento e 
inovação, a UFCSPA forma profissionais 
e pesquisadores preocupados em 
entender os problemas que ocorrem 
na sociedade, tornando-se agentes de 
transformação social.
Mesmo diante de sua especialização 
em saúde, a UFCSPA também sentiu 
os impactos da Covid-19. Sendo esse 

ano, um dos mais desafiadores na 
história da nossa Universidade. No 
entanto, a UFCSPA, coerente com 
sua missão e visão institucional, 
correspondeu ao desafio, não parou, 
mas multiplicou suas atividades, 
assumindo o protagonismo no 
enfrentamento da pandemia. 
Toda a comunidade universitária 
envolveu-se, tanto na assistência 
em saúde nos locais de prática, 
quanto em ações essenciais na 
própria universidade. Recursos 
foram direcionamos de forma 
intensiva para o enfrentamento de 
uma emergência epidemiológica, 
transnacional.

Para melhor caracterizar, tanto 
a relevância social e impactos 
gerados à comunidade com seu 
trabalho, quanto seu protagonismo 
no enfrentamento à pandemia, 
apresentamos o Relatório Social 
UFCSPA 2020. Um produto de 
Comunicação Institucional que 
organiza e registra o trabalho 
desenvolvido por docentes, 
técnico-administrativos e técnicos 
de laboratório articulados com o 

Relatório Social 
UFCSPA 2020
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desempenho de estudantes em nível de 
graduação e pós-graduação, bolsistas 

de apoio técnico institucional, bolsistas 
de apoio à pesquisa, estagiários 

e profissionais terceirizados em 
prol da educação em saúde, e 

materializa os resultados das 
atividades acadêmicas e de 
gestão da Universidade, tendo 
2020 como base de dados.
 
O Relatório Social UFCSPA 
2020 está organizado em 
quatro seções principais. 
Cada seção elabora 
uma das dimensões que 
sustentam o fazer da 
nossa Universidade, e 
que também quantifica 
seus impactos para 
a sociedade. Na 
dimensão Institucional, 
apresentamos seu 
processo de gestão que, 
orientado por preceitos da 

boa governança pública, é 
participativo, transparente 

e avaliado constantemente. 
Para isso, recuperamos as 

estratégias institucionais para 
comunicação, relacionamento 

e engajamento organizacional, 
nossas políticas e práticas de gestão 

com pessoas, ao passo de também 
situar o empenho da UFCSPA em 

manter-se uma instituição sustentável.

Sequencialmente, dimensionamos o 
Ensino de graduação e de pós-graduação, 
ressaltando nosso compromisso com a 
pluralidade e interculturalidade tanto para 
o acesso, quanto para a permanência 
dos estudantes na Universidade. Já 
na dimensão Pesquisa, destacamos o 
trabalho desenvolvido pela UFCSPA 
para consolidar-se como uma instituição 
referência em inovação em saúde, 
com investigações de alto nível e 
padrão internacional. Por sua vez, na 
dimensão Extensão, recuperamos os 
programas, projetos e eventos que nos 
permitem devolver às populações as 
conquistas e benefícios gerados pela 
UFCSPA. Ademais, nossas políticas para 
valorização e promoção da cultura são 
evidenciadas.

Com a publicação do Relatório Social 
UFCSPA 2020, esperamos possibilitar 
um olhar mais completo e sensível sobre 
nossa Universidade, ao passo de reafirmar 
sua excelência acadêmica e institucional. 
É a UFCSPA, a única universidade federal 
especializada em saúde, cumprindo sua 
missão, fazendo o seu papel, contribuindo 
para a sociedade e buscando soluções 
quem impactam a todos.

Boa leitura!

Fabio Frá Fernandes,
Coordenador do Relatório Social UFCSPA
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N o dia 22 de março de 2021, 
celebramos os 60 anos de 
criação da Faculdade Católica de 

Medicina de Porto Alegre, instituição 
que dá início à trajetória histórica da 
Universidade Federal de Ciências da 
Saúde de Porto Alegre.  Essa data 
registra a primeira aula do curso de 
Medicina da Faculdade, mas foi adotada 
também, como o marco histórico de 
fundação da nossa Universidade.

Foi o Arcebispo Metropolitano de 
Porto Alegre, Dom Vicente Scherer, 
quem decretou, em 1953, a criação 
da Faculdade Católica de Medicina 
de Porto Alegre, cuja principal 
característica era desenvolver-se e 
especializar-se no ensino médico. 
Diante do seu elevado nível técnico-
científico, tornou-se referência nessa 
área, legitimada como instituição de 
ensino superior com importância e 
relevância, tanto para a formação de 
médicos-pesquisadores, quanto para o 
desenvolvimento do campo da saúde em 
Porto Alegre e região em sua época.

Foi esse o cenário que motivou o Governo 
Federal a entender que a Faculdade, 
de regime confessional, deveria ser 
federalizada no intuito de democratizar e 
ampliar o acesso ao ensino médico nessa 
região. Assim, em 11 de dezembro de 1980 
a Faculdade Católica de Medicina de 
Porto Alegre passa a ser uma instituição 
pública, denominada como Fundação 

Faculdade Federal de Ciências Médicas 
de Porto Alegre.

Entre os anos de 1980 a 2004, sua 
atuação esteve concentrada na oferta 
única do curso de graduação em 
Medicina. Nesse período, na pós-
graduação, consolidou seus 
programas de Residência Médica 
(1964), implantou cursos de 
Especialização (1968) e, para 
qualificar a pesquisa, passou 
a ofertar cursos de Mestrado 
(1988) e posteriormente de 
Doutorado (1993). 

Ao perceber as mudanças 
e necessidades locais 
e regionais para com o 
ensino na área de saúde, 
a Fundação ampliou seu 
escopo de atuação, e passou 
a ofertar também os cursos 
de Biomedicina e Nutrição 
(2004). Sequencialmente, 
iniciou a oferta de cursos 
de Fonoaudiologia (2007) e 
Psicologia (2008).

Essa ampliação na oferta de cursos 
contribuiu para o reconhecimento 
da Faculdade como universidade. Em 
janeiro de 2008, a Fundação Faculdade 
Federal de Ciências Médicas de Porto 
Alegre torna-se UFCSPA: Universidade 
Federal de Ciências da Saúde de Porto 
Alegre. 
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Nos anos seguintes, os cursos de 
Enfermagem e Fisioterapia (2009), 
Farmácia (2010), Gastronomia e 
Toxicologia Analítica (2012), Física 
Médica, Gestão em Saúde e Tecnologia 
em Alimentos (2014), Informática 
Biomédica (2015) e Química 
Medicinal (2016) foram integrados ao 
quadro de cursos de graduação da 
Universidade, dando sequência ao seu 
desenvolvimento e especialização na 
atenção integral à saúde.

Hoje, além dos 16 cursos de graduação, 
a Universidade oferece 64 programas de 
Residência Médica, três de Residência 
Multiprofissional, um de Residência 
Uniprofissional e 12 programas de Pós-
Graduação Stricto Sensu, sendo três 
mestrados acadêmicos, três mestrados 
profissionais e seis programas de 
mestrado e doutorado. A UFCSPA 
também integra a rede de instituições da 
Universidade Aberta do Sistema Único de 
Saúde (UNASUS) e oferece o Curso de 
Especialização em Saúde da Família para 
médicos, enfermeiros e dentistas.

É a soma do trabalho desenvolvido 
ao longo de 19 anos como faculdade 
católica, de 28 anos sendo faculdade 
federal e de 13 anos como universidade, 
que legitima nossa Instituição enquanto 
universidade federal especializada em 
saúde, única e visionária nesse segmento 
no espectro das instituições públicas de 
ensino superior no Brasil.

Excelência acadêmica e 
institucional em nível 
nacional e internacional

Com conceito máximo na avaliação do 
Ministério da Educação (MEC), a UFCSPA 
tem o melhor ensino de graduação no 
Rio Grande do Sul e o segundo melhor, 
em nível de Brasil. No âmbito da Pós-
Graduação Stricto Sensu, em 2020 a 
nota média dos seus Programas de Pós-
Graduação aumentaram de 3,41 para 3,58 
na avaliação quadrienal da CAPES. 

Nos ranqueamentos internacionais, 
nossa Universidade é a terceira melhor 
instituição de ensino superior do Brasil, 
sendo a segunda melhor entre as federais 
e a quinquagésima sétima melhor no 
mundo, ao que tange os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável das 
Nações Unidades para saúde, bem-estar 
e igualdade de gênero (ODS-ONU 3 e 
5), segundo o World University Rankings 
organizado pela revista Times Higher 
Education (THE).

A UFCSPA também apareceu pela 
primeira vez nos rankings das melhores
universidades de países com economia 
emergente, melhores universidades 
jovens, a octogésima oitava melhor 
universidade da América Latina, também 
de acordo com rankings da THE. Junto 
a isso, nossa Universidade também 
figurou entre as seiscentas melhores 

universidades na área da medicina, 
conforme o Quacquarelli Symonds 
Rankings (QS).

Referente ao ano de 2020, o quadro 
de servidores da UFCSPA esteve 
composto por 372 docentes, 168 
técnico-administrativos e 45 técnicos 
de laboratório. Corpo funcional enxuto, 
mas com elevado índice de competência 
teórico-técnica, responsável pela 
excelência nos processos de ensino, 
pesquisa, extensão, inovação e gestão da 
Universidade.

Cerca de 2.842 estudantes estiveram 
matriculados nos 16 cursos de 
graduação da UFCSPA em 2020. Já 
nos Programas de Pós-Graduação, 740 
estudantes estiveram matriculados nos 
cursos de mestrado, 274 nos cursos de 
doutorado, cerca de 550 estudantes 
na especialização, 361 na Residência 
Médica e 52 estudantes nas Residências 
Multiprofissional e Uniprofissional. 
Contingente significativo para a expansão 
da pesquisa nas Ciências da Saúde.
 
Localizada no Centro Histórico de Porto 
Alegre, o campus da UFCSPA possui 
modernas instalações, com salas de aula, 
auditórios, salas para videoconferência, 
laboratório de práticas e de pesquisas 
instrumentados, equipados e atualizados 
em conformidade com as necessidades dos 
nossos cursos de graduação, programas de 
pós-graduação e residências.
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Por ser sua especialidade o campo da 
Saúde, a UFCSPA mantém parcerias 

interinstitucionais com diferentes 
complexos hospitalares e centros de 

pesquisa, estendendo seus campos 
de práticas para além do seu 

campus, ao passo de possibilitar 
seus estudantes, docentes e 
pesquisadores, acesso direto 
às necessidades da sociedade. 
Entre essas parcerias, 
destacam-se os convênios 
firmados com a Fundação 
Universitária de Cardiologia 
(IC-FUC), Grupo Hospitalar 
Conceição (GHC), Hospital 
Materno-Infantil Presidente 
Vargas (HMIPV), e com 
a Irmandade Santa Casa 
de Misericórdia de Porto 
Alegre (ISCMPA), que 
também opera como nosso 
Hospital Escola.

Outra importante parceria 
nossa, acontece com a 

Secretaria Municipal de 
Saúde de Porto Alegre, 

onde constituímos o Distrito 
Docente Assistencial da 

UFCSPA, localizado no Norte-
Eixo Baltazar. Nesse território, 

a Universidade desenvolve 
diferentes práticas e atendimentos à 

comunidade, através do ensino, pesquisa 
e extensão, em nível de graduação e de 
pós-graduação. A presença da instituição 

nessa região beneficia tanto a população, 
quanto os profissionais e acadêmicos, 
dado que promove o intercambio teórico-
profissional e aperfeiçoa as práticas 
assistenciais seguindo a lógica do Sistema 
Único de Saúde.

Ademais, a Biblioteca Paulo Lacerda de 
Azevedo, um complexo arquitetônico que 
inclui desde salas de estudo, laboratórios 
para consulta e pesquisa, até uma 
capela, com espaço para exposições 
artísticas e culturais complementa 
os espaços acadêmico-institucionais 
de nossa Universidade. O acervo da 
Biblioteca é, hoje, composto por mais 
de 57.000 exemplares entre livros, 
revistas e periódicos científicos, que se 
somam as bases de dados científicos 
e educacionais digitais, tanto nacional, 
quanto internacional, disponibilizados 
para acadêmicos, servidores e egressos. 
 
Com um corpo de servidores altamente 
qualificados, com infraestrutura física 
e acadêmica bem estruturadas, a 
Universidade Federal de Ciências 
da Saúde de Porto Alegre consegue 
cumprir com a missão de “produzir e 
compartilhar conhecimento e formar 
profissionais da área das ciências da 
saúde com princípios humanistas e 
responsabilidade social”, ao passo 
de “ser uma instituição inovadora e 
inclusiva, referência nacional no ensino 
na saúde e produtora de conhecimento de 
impacto internacional”.
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A s práticas de governança pública 
na UFCSPA, englobam uma 
administração universitária 

amparada em planejamento, estratégias, 
objetivos, metas e indicadores 
elaborados a partir do diálogo contínuo 
com a comunidade acadêmica e 
sociedade. Na escuta aos nossos 
públicos, construímos caminhos e 
soluções, levadas para as diversas 
instâncias deliberativas da instituição, 
com periódica avaliação e prestação de 
contas aos órgãos de controle, fomento e 
à comunidade interna e externa. 

Esse conjunto de mecanismos assegura 
que o trabalho da UFCSPA esteja 
alinhado com os interesses e demandas 
da sociedade, praticando, desse modo, 
um sistema de boa governança pública, 
concretizada através da análise de 
cenários e avaliação constante dos 
sistemas orientados ao desenvolvimento 
institucional.

Dois importantes instrumentos 
orientam esse processo: o Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI) e 
o Planejamento Estratégico de Gestão 
(PEG). Em seu PDI, a UFCSPA reafirma 
seu compromisso com a sociedade 
brasileira para os próximos 10 anos 
(2020-2029). Para mais, o PDI-UFCSPA 
orienta o planejamento das equipes que 
compõem a atual gestão da Universidade, 
mas também às futuras.

O PDI-UFCSPA é base também, para o 
PEG. Projetado para ser implementado 
durante os quatro anos de mandato da 
Reitora, Vice-Reitora, Pró-Reitores e 
demais membros que completam 
a gestão da Universidade, o 
planejamento estratégico 
vigente compreende o 
quadriênio 2017-2021. No 
entanto, o instrumento é 
anualmente avaliado e 
replanejado conforme 
mudanças nos ambientes 
interno e externo. 

A partir de nove eixos 
temáticos, desdobrados em 
43 objetivos, alcançáveis 
por 267 ações táticas 
e operacionais, o atual 
Planejamento Estratégico 
de Gestão torna possível 
também a manutenção do 
ensino, pesquisa, extensão, 
internacionalização e 
inovação na UFCSPA, em um 
processo de gestão baseado 
em evidências, com participação 
de servidores, estudantes e 
comunidade, ou seja, participativa e 
transparente. O cumprimento do PEG 
da Universidade é avaliado a partir dos 
resultados atingidos, com indicadores 
referentes ao seu cumprimento e 
divulgados em tempo real em nosso 
portal institucional.
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No âmbito dos sistemas de avaliação 
da boa governança pública da UFCSPA, 
alinhada ao Sistema Nacional de Avaliação 
da Educação Superior (SINAES), a 
Universidade promove autoavaliação 
institucional com a comunidade interna e 
participa da avaliação externa conduzida 
pelo Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep/MEC). Tal processo, é conduzido 
pela Comissão Própria de Avaliação 
(CPA), formada por docentes, técnico-
administrativos, estudantes e membros 
da sociedade, junto aos dirigentes 
máximos da instituição. Baseada nos 
parâmetros do SINAES, a CPA elabora 
estratégias que possibilitam avaliar 
todos os aspectos do ensino, pesquisa, 
extensão, internacionalização, inovação, 
responsabilidade social e ambiental, 
desempenho dos alunos, dos servidores, 
das equipes de gestão, bem como da 
infraestrutura física e de materiais da 
UFCSPA. Além disso, a Comissão utiliza o 
PDI-UFCSPA, o PGE e o Projeto Político 

Pedagógico Institucional (PPI) para guiar 
suas estratégias.
Ao ouvir seus públicos, a UFCSPA 
consegue aferir a qualidade do seu corpo 
funcional, dos serviços prestados, bem 
como identificar questões que precisam 
ser melhoradas para a realização de sua 
missão. O processo de autoavaliação 
também instrumentaliza a tomada 
de decisões da Universidade, tanto 
nas áreas de gestão, quanto nas 
acadêmicas.

Outro importante instrumento 
para o sistema de gestão da 
UFCSPA é a prestação de 
contas institucional, tanto para 
os órgãos de controle, quanto 
para a comunidade acadêmica 
e a sociedade. Um processo 
contínuo, realizado por diferentes 
materiais, garantindo que o fazer 
universitário seja conhecido, 
acessado e compreendido pelo 
maior número de pessoas possível.
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Estratégias no enfrentamento 
à COVID-19

C om a emergência da pandemia 
da Covid-19, a UFCSPA, assim 
como muitas outras Instituições 

Federais de Ensino Superior, precisou se 
reinventar para mitigar a impossibilidade 
da presencialidade física, tanto para 
atividades-meio, quanto às atividades-
fim. Apesar das limitações técnicas, 

financeiras, de 
infraestrutura 

física e 
humana, a 

UFCSPA 
não 

parou nenhum único dia, ao contrário, 
antes mesmo da Organização Mundial da 
Saúde decretar o início pandemia, nossa 
Universidade já trabalhava para entender 
o vírus SARS-CoV-2, suas formas de 
transmissão, prevenção, além de pensar, 
conjuntamente, estratégias institucionais 
para contribuir com o enfrentamento da 
Covid-19.

No âmbito institucional, em março 
de 2020, a UFCSPA criou o Comitê 
Assessor de Informações Estratégicas 
e Respostas Rápidas à Emergência em 
Vigilância e Saúde Referentes à Covid-19 
(COE-UFCSPA). O grupo, formado por 
docentes especialistas em epidemiologia, 
infectologia, virologia, biossegurança 
e vigilância em saúde, técnico-
administrativos, técnicos de laboratório, 
bolsistas de apoio técnico, apoio à 
pesquisa e estudantes, é responsável 
por monitorar a evolução da pandemia, 
ao passo de elaborar recomendações 
para prevenção, estabelecer protocolos 
de biossegurança, e instruir normativas 
quanto às medidas administrativas, de 
logística e de engenharia necessárias 
para o enfrentamento da pandemia. De 
modo complementar, o Comitê Técnico 

de Biossegurança (CTBio-UFCSPA) vem 
produzindo materiais, capacitações e 
atualizações técnicas sobre medidas de 
prevenção relativas à pandemia.

Aliado a isso, a gestão da Universidade 
pôde realizar diferentes ações para 
prevenção e promoção à saúde, que 
inclui acolhimento em saúde mental, 
telemonitoramento do corpo funcional 
e discente, além de elaborar o Mapa 
da Saúde UFCSPA, orientado ao 
planejamento do retorno das atividades 
presenciais de modo saudável e seguro, 
quando for possível e necessário. 

Para isso uma grande proporção da nossa 
comunidade universitária está envolvida 
diretamente com ações de enfrentamento 
à pandemia, tanto na assistência em 
saúde nos locais de prática e ações 
essenciais na própria universidade, quanto 
nas pesquisas.

Em 2020, mais de 100 macro-ações 
institucionais foram realizadas 
diretamente pela UFCSPA, e desdobradas 
em outras centenas de micro-ações 
acadêmicas como: produção e doação de 
álcool-gel e Equipamentos de Proteção 
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Individual, testagem e análise em apoio ao 
Laboratório Central de Saúde Pública do 
Estado do Rio Grande do Sul (LACEN) e 
à Irmandade Santa Casa de Misericórdia 
de Porto Alegre (ISCMPA), campanhas de 
vacinação para gripe, prestação de orientações 
telefônicas e produção de materiais educativos 
distribuídos e veiculados em diferentes mídias, 
com informações sobre a prevenção e contágio 
do novo coronavírus. Também estão sendo 
realizadas ações para promoção de bem-estar 
e saúde, fabricação digital para reposição de 
peças e componentes utilizados em hospitais 
no combate ao coronavírus.

Não podemos deixar de destacar aqui, as 
campanhas de solidariedade que estão 

levando não somente roupas 
e alimentos para as 

pessoas que mais 
precisam, mas 

também 
informação e 

acolhimento nesse período de isolamento e 
distanciamento social.

A pandemia também obrigou a 
Universidade a repensar o ensino, 
pesquisa, extensão e gestão 
no contexto de isolamento e 
distanciamento social. Novamente, os 
servidores e discentes trabalharam 
juntos para pensar e resolver a 
distância física que, mediada pelas 
diferentes tecnologias, tornou a 
UFCSPA virtual, com serviços e 
ações sendo realizadas de forma 
remota. Técnicos-administrativos 
e docentes disponibilizaram 
seus recursos técnicos para que a 
Universidade não parasse, mantendo, 
na medida do possível, todos os 
serviços essenciais. Do mesmo modo, os 
estudantes mantiveram seu cotidiano de 
estudos, sempre amparados por estratégias 
institucionais para fornecer e disponibilizar 
acesso a recursos técnicos e internet para todos 
que estejam com dificuldades de acesso.

Coerente com sua missão, visão, princípios 
e valores, mas também coerente com a 
força e dedicação de quem realmente faz 
da UFCSPA uma instituição referência na 
atenção integral à saúde: seus servidores 
e estudantes, a Universidade se tornou 
protagonista e referência, tanto na luta para 
evitar a propagação do vírus, quanto para 
entendê-lo cientificamente, ao passo de ajudar 
na elaboração de protocolos para prevenção, 
diagnóstico e tratamento.
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A  comunicação da UFCSPA 
é estratégica para o 
assessoramento às distintas 

demandas da Universidade e contribui 
para sua promoção, reconhecimento e 
legitimação enquanto Instituição Federal 
de Ensino Superior especializada 
na atenção integral à saúde. É a 
área responsável por organizar os 
fluxos de informações, estreitar os 
relacionamentos entre a Universidade 
e seus públicos, de modo a consolidar 
sua imagem e reputação, além de 
engajá-los em suas causas sócio-
organizacionais. Os servidores e 
colaboradores responsáveis pela 
comunicação da Universidade, também 
atuam na prospecção de estudantes 
para os cursos de graduação e pós-
graduação, na promoção dos serviços 
prestados pela UFCSPA à sociedade e à 
popularização da ciência.

Foram as estratégias de comunicação 
organizacional, institucional e 
mercadológicas empreendidas pela 
UFCSPA, importantes facilitadores 
para cientificar à população sobre o 
envolvimento da Universidade com as 
ações de enfrentamento à Covid-19, 

ao passo de ampliar a 
promoção das práticas em 
saúde desenvolvidas por 
docentes-pesquisadores 
e estudantes, 
disponibilizadas à 
comunidade. Jornalismo 
institucional e 
científico, gestão de 
mídias e redes sociais, 
programação gráfica 
e visual, fotografia 
institucional e 
práticas de Relações 
Públicas são algumas 
das especialidades 
comunicacionais 
que ajudaram no 
protagonismo da UFCSPA, 
com respostas rápidas aos 
problemas relacionados ao 
SARS-CoV-2, que emergiam 
a todo instante.

Ao explorar com eficiência o 
ecossistema midiático, a UFCSPA 
converteu sua expertise científica 
em produtos comunicacionais, com 
informações de interesse dos cidadãos 
e, principalmente, de modo acessível 

Comunicação, relacionamento 
e engajamento institucional



24Relatório Social                UFCSPA 2020

e entendível.  Contexto que tornou a 
Universidade, referência também, para 
a imprensa nacional e internacional, 
e demais setores engajados com a 
disseminação de informações baseadas 
em evidências científicas. Destaque para a 
Central de Informações sobre a Covid-19, 
disponibilizada no seu Portal Institucional, 
onde qualquer pessoa pode ter acesso 
aos documentos, diretrizes, normativos, 
informativos, orientações sanitárias e 
epidemiológicas, projetos institucionais 

e técnico-científicos, além de materiais 
gráficos para serem impressos ou 
publicados em mídias e redes sociais.

Para além das estratégias 
comunicacionais empreendidas 
ao enfrentamento da Covid-19, 
os processos de comunicação 
da UFCSPA são organizados a 
partir de dois objetivos: acesso 
à informação e relacionamento 
institucional. Na primeira, as 
práticas e produtos midiáticos 
são orientados a informar o 
cidadão, imprensa, órgãos de 
controle e fomento sobre o 
funcionamento da Universidade. 
Para isso, a Universidade 

empreende estratégias 
para manter seus públicos 

constantemente informados sobre 
os serviços institucionais. Na segunda, 

são empreendidas estratégias para 
ampliar a interação entre a sociedade 

e a Universidade, construindo relações 

dialogais, com potencial para gerar 
engajamento institucional.

Para ambos os objetivos comunicacionais, 
Programas, Projetos e Campanhas 
desenvolvidos em diferentes 
mídias, tornam possíveis convergir, 
estrategicamente, informação e 
relacionamento institucional em 
engajamento público.

Outra estratégia empreendida para 
possibilitar essa conversão, são os 
Eventos Institucionais. Para além 
dos eventos técnico-científicos 
sazonais, comuns a toda instituição 
de ensino superior, a UFCSPA mantém 
continuadamente, três grandes Eventos 
Institucionais: Furando Bolhas, ciclos 
de debate para exposição, reflexão e 
diálogo sobre diferentes pontos de 
vista relacionados a temas atuais, de 
modo a promover a construção e o 
aprofundamento de conhecimentos. 
Saiba Mais, espaço para discussão 
de tópicos específicos da gestão 
universitária. Ademais, o programa 
Diálogos&Reitoria&Você, que consiste em 
encontros periódicos entre a Reitoria da 
UFCSPA com a comunidade acadêmica, 
para qualificar o diálogo sobre propostas 
de trabalho, situações internas e externas, 
questões sobre ensino, pesquisa e 
extensão, políticas para o ensino superior, 
enfim, tudo que afeta diretamente os 
interesses da Universidade e de seus 
públicos.
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A  excelência acadêmica e 
institucional da UFCSPA tem como 
denominador comum, as pessoas. 

São técnico-administrativos, técnicos de 
laboratório, docentes, bolsistas de apoio 
técnico e apoio à pesquisa, estagiários 
e profissionais terceirizados que juntos, 
tornam possível o desenvolvimento 
institucional da Universidade.
 
Em 2020, apesar da impossibilidade 
dos servidores e demais profissionais 
desenvolverem suas atividades funcionais 
presencialmente, a UFCSPA assistiu 
cotidianamente seu corpo funcional, 
ao passo de oferecer toda assistência 
possível para manter e, inclusive, ampliar 
suas atividades-meio e fim, em especial, 
àquelas orientadas ao enfrentamento da 
Covid-19. Para isso, diferentes estratégias 
foram desenvolvidas, não somente 
orientadas à produtividade e eficiência 
no trabalho, mas principalmente, à saúde 
física e mental de sua comunidade 
interna. Ademais, diante do contexto 
de exceção que a pandemia do novo 
coronavírus causou, nossa Universidade 
estreitou ainda mais seus laços com seu 
corpo funcional, estando sempre próxima 
de todos, ainda que distantes fisicamente.
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A  força de trabalho na UFCSPA é 
majoritariamente constituída por 
mulheres, maioria também, nos 

cargos de gestão da Universidade. Seu 
corpo funcional também é jovem, com 
idade média de 44 anos. Tal característica, 
pode ser parcialmente explicada, por 
ser nosso diferencial e especialidade, a 
atenção integral à saúde.

No que tange à qualificação e o 
aperfeiçoamento do corpo funcional, 
a UFCSPA realiza anualmente um 
mapeamento sobre as necessidades de 
capacitação gerencial, técnica, coletiva, 
sócio-relacionais e de bem-estar. A partir 
das informações obtidas, um conjunto 
de cursos, palestras e oficinas são 
propostas para os servidores efetivos, 
profissionais terceirizados, estagiários, 
bolsistas de apoio técnico e à pesquisa da 
Universidade.

Mesmo diante da situação de 
excepcionalidade causada pelo novo 
coronavírus, as estratégias para 
qualificação e capacitação do seu 
corpo funcional, foram mantidas, mas 
também adaptadas ao atual contexto 
sócio-organizacional da Universidade. 

Para além das questões inerentes à 
função de cada grupo de servidores, 
nossa comunidade interna pode acessar, 
também, palestras, cursos para formação 
continuada multinível, treinamentos 
de curta duração para ambientação 
assistida no uso das Tecnologias de 
Comunicação e Informação para o 
trabalho não-presencial, sistemas digitais 
para gestão dos processos institucionais 
e acadêmicos, adaptação de processos 
para os sistemas digitais e muitos outros, 
sempre de forma remota. 

A consecução das estratégias para 
qualificação e capacitação funcional 
foram possibilitadas por parcerias 
interinstitucionais entre a UFCSPA com 
a Escola Nacional de Administração 
Pública (ENAP), Escola Virtual.Gov 
(EV.G) e Escola de Desenvolvimento de 
Servidores da UFRGS (EDUFRGS). Para 
mais, serviços de instrutoria interna 
foram empreendidos para proporcionar 
aperfeiçoamento, ofertados na forma de 
conferências online ou vídeo-transmissão 
em plataformas-web.

Com isso, em 2020, 19,5% dos técnico-
administrativos conseguiram progredir 

em suas carreiras por Capacitação e 
75% progrediram por Mérito. No quadro 
de docentes, 90 servidores tiveram 
progressão funcional dentro de sua Classe 
e 16 foram promovidos. Do contingente 
de servidores técnico-administrativo 
que progrediram por capacitação, 7,5% 
receberam Incentivo à Qualificação após a 
obtenção de seu título.

Entre técnico-administrativos, técnicos 
de laboratório e docentes, 585 servidores 
efetivos compuseram o quadro funcional 
da UFCSPA em 2020. Desse contingente, 
560 servidores possuem nível superior 
e pós-graduação. Junto a eles, 146 
funcionários terceirizados para serviços 
de segurança, manutenção, limpeza e 
higienização, 33 estagiários, 57 bolsistas 
de apoio técnico e cinco bolsistas de 
apoio à pesquisa.

Com um quadro funcional engajado 
com os compromissos da instituição, 
qualificado para agir e reagir frente às 
adversidades políticas, mercadológicas 
e também epidemiológicas, a UFCSPA 
cumpre com sua missão e desenvolve, 
com excelência, suas atividades 
institucionais e acadêmicas.

Perfil e características 
do corpo funcional
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A  UFCSPA direciona parte de seus 
recursos ao desenvolvimento de 
ações voltadas à sustentabilidade 

ambiental. A Universidade está 
comprometida com o cumprimento das 
metas definidas em seu Plano de Gestão e 
Logística Sustentável (PGLS) e permeiam a 
Agenda Ambiental da Administração Pública.

Todas as ações e metas estabelecidas no 
PGLS da UFCSPA são monitoradas pelo 
Núcleo de Gestão Ambiental (NGA) junto 
aos diversos setores da Instituição, visando 
ao estabelecimento de práticas sustentáveis 
em seus processos e gastos, como também 
sobre o uso racional de seus recursos, 
buscando um equilíbrio entre as dimensões 
social, ambiental e econômica.

A Universidade ainda mantém políticas 
permanentes para a qualificação dos 
seus espaços físicos, otimizando usos, 
implantando controles para reduzir o 
consumo de água, de energia elétrica, como 
também de suprimentos e materiais comuns 
ao expediente funcional ou de salas de aulas 
e laboratórios.

Todas as salas da UFCSPA contam com 
lixeiras para a separação de lixo entre 

orgânico e reciclável. É feita a distinção 
de lixo infecto-perfurante, hospitalar e 
químico, permitindo a correta coleta 
pelos serviços especializados. Em 
frente a Universidade há uma central 
de resíduos, aberta à comunidade, 
voltada para a coleta de pilhas e 
baterias, lâmpadas, medicamentos 
e óleo de cozinha, auxiliando o 
descarte ecologicamente correto 
destes itens não apenas por parte 
dos membros da comunidade 
acadêmica, mas também para 
os moradores do entorno da 
Universidade.

Ademais, diante da presencialidade 
apenas de atividades fundamentais 
no campus da UFCSPA, o consumo 
de recursos materiais, de água e de 
energia, bem como a produção de 
resíduos teve considerável redução em 
comparação aos anos anteriores, com 
exceção quanto aos resíduos de saúde 
ou biológicos, que se mantiveram estáveis, 
diante das atividades de pesquisa no âmbito 
da Covid-19, e do uso de Equipamentos para 
Proteção Individual (EPI) pelo corpo de 
servidores e demais profissionais que atuam 
nas ações de enfrentamento da pandemia.

Sustentabilidade 
ambiental
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N a UFCSPA, a convergência entre 
ensino, pesquisa e extensão pode 
ser visualizada em um dos seus 

maiores eventos, o UFCSPA Acolhe. Com 
ele, a Universidade abre suas portas para a 
comunidade, possibilitando que diferentes 
pessoas possam conhecer e experienciar 
o trabalho realizado por seus servidores, 
estudantes e pesquisadores.

O UFCSPA Acolhe é, também, uma 
oportunidade para os alunos da educação 
básica, especialmente aos concluintes 
do ensino médio, vivenciarem as práticas 
profissionais dos cursos da instituição, 
compreendendo o mercado de trabalho, a 
organização curricular de suas atividades 
de formação e educação continuada e 
as formas de ingresso na instituição. A 
comunidade em geral, com o evento, 
usufrui dos serviços de atenção integral à 
saúde ofertados durante sua realização.

Todos os cursos de graduação e pós-
graduação, os programas e projetos 
de ensino, pesquisa, extensão e ligas 
acadêmicas se unem para ofertar ações 
de promoção e cuidado da saúde, o 
que torna o UFCSPA Acolhe um grande 
laboratório para integração e troca de 

saberes em educação em saúde.
Infelizmente, em função da pandemia 
da Covid-19, o UFCSPA Acolhe não 
pode ser realizado em 2020. No 
entanto, ensino, pesquisa e extensão, 
de modo paralelo, realizaram 
diferentes atividades remotas, 
onde as práticas e serviços da 
Universidade foram virtualizadas, 
e parte da comunidade externa 
pode acessar, digitalmente, o nosso 
campus.

Um exemplo exitoso desse de 
atividade foi a exposição virtual 
do Museu de Anatomia da UFCSPA. 
Composto por um vídeo que simula uma 
visita presencial ao Museu, a comunidade 
pode conhecer, mesmo que remotamente, 
as ações do projeto. Os organizadores 
da exposição, inclusive, criaram materiais 
complementares para ajudar os visitantes 
a melhor compreender, não somente 
da Anatomia Humana, como também 
o processo de doação de corpos, 
desestigmatizando seus tabus e opiniões 
equivocadas, como também orientações 
em educação, saúde e atividades 
relacionadas aos conhecimentos 
aprendidos durante a visita.

UFCSPA Acolhe
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C   om a pandemia da Covid-19 o principal 
evento científico da Universidade 
não pode ser realizado. Anualmente, 

o Congresso UFCSPA reúne estudantes, 
professores, pesquisadores e sociedade para 
debater temas relevantes sobre saúde e 
educação, mas também para apresentar às 
comunidades os resultados ou metodologias 
desenvolvidas nos diferentes projetos de 
ensino, pesquisa, extensão e inovação.

Diferentes eventos compõem o Congresso 
UFCSPA, com destaque para a Mostra de 
Trabalhos de Ensino, Pesquisa e Extensão, 
um espaço para nossos estudantes, 
professores e pesquisadores, junto aos 
demais participantes compartilharem 
seus trabalhos, resultados acadêmicos 
e socioculturais no contexto da 
atenção integral à saúde; o Seminário 
de Internacionalização, que promove 
ações sobre as práticas internacionais e 
interculturais praticadas na Universidade; 
e o prêmio Divulgação Científica UFCSPA, 
que incentivava os cientistas a apresentarem 
suas pesquisas utilizando linguagem 
acessível e recursos de fácil entendimento 
para a sociedade.

Além das sessões de apresentação de 
trabalhos, a comunidade que participa do 

Congresso pode atualizar seus conhecimentos 
com palestras, debates e oficinas acerca do 
campo da saúde e seus desdobramentos, 
como também qualificar seu repertório 
cultural por meio de performances, 
apresentações e exposições nos campos das 
artes visuais, literatura e música.

Em sua última edição, o Congresso 
UFCSPA reuniu cerca de 3.200 pessoas, 
entre participantes, comissão técnica, 
científica e convidados. Desse contingente 
de público, mais de 800 trabalhos foram 
apresentados nas 132 sessões da Mostra de 
Ensino, Pesquisa e Extensão. Cerca de 600 
trabalhos concorreram ao prêmio Divulgação 
Científica, premiando 12 cientistas, quatro em 
cada área temática. Além disso, cada sessão 
da Mostra teve um trabalho premiado como 
Destaque de Sessão.

Com o avanço da vacinação contra a 
Covid-19 em 2021, a próxima edição do 
Congresso UFCSPA acontece entre os 
dias 29 de novembro e 3 de dezembro. 
Com o tema Conectando Experiências 
em Saúde Global, o evento espera reunir 
participantes de todo o Brasil, mas também 
de outros países para debater os avanços 
tecnológicos em saúde e educação em meio 
à pandemia.

Congresso UFCSPA
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O  ensino na UFCSPA preza pela formação 
profissional em consonância com a realidade 
da sociedade, sob uma perspectiva humanista, 

intercultural e de forma inter e multidisciplinar. 

Com incentivo à inovação, à educação continuada, 
ao empreendedorismo e à formação cidadã e 
solidária, nossos cursos de graduação possuem 
projetos pedagógicos que privilegiam não apenas 
o desenvolvimento de competências técnicas e 
profissionais, mas também éticas e pessoais. Ademais, 
as políticas e diretrizes institucionais para o ensino, 
seja no âmbito da graduação, ou da pós-graduação, 
posicionam os estudantes enquanto corresponsáveis 
pelos processos de ensino-aprendizagem, junto aos 
professores que nessa perspectiva, são mediadores e 
facilitadores da construção de conhecimentos.
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C om a emergência da pandemia 
do novo coronavírus em 2020, 
a UFCSPA, como tantas outras 

instituições de ensino, precisou se 
reinventar para mitigar a impossibilidade 
da presencialidade física, tanto para as 
aulas teóricas, quanto para as práticas 
laboratoriais. Suas políticas e diretrizes 
para a interlocução pedagógica 
estudante-professor foi fundamental 
para que a Universidade, mesmo 
distante fisicamente de seu corpo 
discente, pudesse manter sua excelência 
acadêmica.

Foi preciso também, no cenário de 
isolamento e distanciamento social, 
reorganizar todo o sistema funcional da 
Universidade, desde as etapas de seleção, 
matrícula e ingresso de novos estudantes, 
até a manutenção das estratégias 
para permanência, assistência e apoio 
psicopedagógico de seu corpo discente e 
docente.

Sobre isso, em março de 2020, a UFCSPA 
suspendeu o calendário acadêmico para, 
junto às Pró-Reitorias, COE e Colegiados 
Acadêmicos, planejar e organizar a 
manutenção do ensino em todos os 

níveis e sem prejuízos à formação dos 
estudantes. A retomada do calendário 
acadêmico aconteceu em agosto, mas 
nos quatro meses que a antecederam, 
a Universidade capacitou seu corpo 
docente sobre o uso de tecnologias 
para mediação de processos e práticas 
sem presencialidade física, sobre 
metodologias de ensino à distância, bem 
como ampliou as possibilidades de uso da 
plataforma Moodle, ao passo de qualificar 
a integração entre tal plataforma, com as 
ferramentas pedagógicas disponibilizadas 
pelo Google Education.

Após normatizar a realização das 
atividades administrativas e acadêmicas 
de forma remota, a UFCSPA implementou 
a modalidade de Ensino à Distância 
Emergencial (EaD-Em), que permitiu a 
reorganização das disciplinas, ofertadas 
então, nessa modalidade. Ademais, o 
EaD-Em permitiu projetar a retomada das 
práticas laboratoriais em locais externos à 
Universidade, bem como em seus espaços 
internos.

Para mais, a UFCSPA elaborou o portal 
Tamo Junto EaD-UFCSPA, uma ferramenta 
que permite o acompanhamento do corpo 

docente durante a vigência do EaD-Em, 
com a disponibilização de vídeos, textos 
e outros tantos materiais pedagógicos 
possíveis de serem utilizados em sala de 
aula. 

No que tange o atendimento aos 
discentes, a Universidade realizou 
campanhas de arrecadação e, a posteriori, 
doação de equipamentos de informática 
para os estudantes em situação de 
vulnerabilidade, de modo a permitir 
que os mesmos tivessem condições 
necessárias para o acompanhamento 
das atividades acadêmicas. Ações 
empreendidas por grupos de voluntários 
e parcerias interinstitucionais foram 
articuladas às práticas do Núcleo de 
Educação e Diversidade (NID) e Núcleo 
de Apoio Psicopedagógico (NAP) para 
criar ambientes de ensino-aprendizagem 
efetivos quanto aos seus objetivos.
Apesar das dificuldades em meio à 
pandemia, a UFCSPA manteve seus 
índices de excelência, com conceito 
máximo na avaliação do Ministério 
da Educação (MEC), tendo o melhor 
ensino de graduação no Rio Grande 
do Sul e o segundo melhor a nível de 
Brasil, conforme índice publicado pelo 

Ensino de Graduação
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Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Todos 
os seus cursos de graduação possuem 
nota máxima no Exame de Desempenho 
Estudantil, e três são considerados os 
melhores do Brasil.

Contexto de excelência que permite 
ao egresso UFCSPA, ser formado com 
perfil profissional baseado no exercício 
do pensamento reflexivo, capaz de 
não somente entender os problemas 
que ocorrem nas sociedades, mas 
principalmente intervir sobre eles, ao 
objetivar sua resolução.

Para formar profissionais com esse perfil, 
os cursos de graduação e pós-graduação 
da UFCSPA trabalham com metodologias 
ativas, nas quais o estudante se torna 
protagonista do seu processo de 
formação, constituindo diálogos críticos e 
reflexivos sobre as bases epistemológicas 
de seu campo de estudo. As estratégias 
de ensino praticadas valorizam a solução 
de problemas, usos e desenvolvimento de 
tecnologias para suas atividades.

Sobre o egresso UFCSPA, a Universidade 
desenvolve o acompanhamento sistêmico 
e contínuo sobre seu desempenho 
enquanto cidadão e profissional da 
saúde, ao passo de também conhecer 
como cada área está posicionada no 
mercado de trabalho e quais perspectivas 
nossos egressos possuem para suas 
carreiras. Em 2019, a UFCSPA iniciou 

o Projeto para Acompanhamento de 
Egressos. Com base nas recomendações 
do Ministério da Educação, o projeto 
verifica o desempenho e qualidade no 
processo de formação dos seus ex-alunos, 
bem como estreitar os vínculos entre 
eles e a Universidade, tornando-se um 
instrumento de mediação e ampliação 
do Programa Bem-Vindo de Volta 
UFCSPA, que disponibiliza acesso a 
ações acadêmicas, culturais e sociais aos 
egressos dos cursos de graduação e de 
pós-graduação.

Em 2020, coordenado pela Comissão 
Própria de Avaliação (CPA), os egressos 
da Universidade, formados entre janeiro 
de 2008 a janeiro de 2018, foram 
convidados a integrar a pesquisa Egresso 
UFCSPA, queremos saber como você 
está. Elaborado na forma de questionário, 
a pesquisa objetivou acompanhar a 
experiência profissional dos egressos, ao 
passo de colher aspectos e percepções 
em relação a sua formação profissional. 
Com a pesquisa, a Universidade mapeia 
o perfil do egresso para cada um dos 
seus cursos de graduação, programas 
de pós-graduação, residência médica, 
residência multiprofissional e cursos de 
especialização. Munida de tais informações, 
a UFCSPA tem identificado elementos 
relevantes para aperfeiçoar suas atividades 
nos âmbitos do ensino, pesquisa, extensão, 
internacionalização e inovação.

Para garantir a articulação entre teoria e 

prática, 
ao 
passo de 
formar egressos 
preparados para 
o mercado de trabalho, 
a UFCSPA disponibiliza mais de 120 
ambientes para a prática experimental-
profissional. Tais ambientes permitem aos 
estudantes vivenciarem todos os níveis da 
atenção integral à saúde. Para além dos 
laboratórios de ensino, pesquisa, extensão 
e inovação, o convênio com a ISCMPA 
possibilita que a Universidade construa 
um campo de prática nas mais variadas 
áreas e especialidades da saúde. Outros 
convênios mantidos com o GHC, IC-FUC, 
HMIPV, e com a Secretaria Municipal 
de Saúde de Porto Alegre permitem 
também, ampliar seu campo de atuação.
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A  UFCSPA mantém 12 Programas 
de Pós-Graduação Stricto 
Sensu (mestrado e doutorado) 

recomendados pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes/ MEC) e integra o 
sistema Universidade Aberta do Sistema 
Único de Saúde (UNASUS), ofertando 
o Curso de Especialização em Saúde 
da Família para médicos, enfermeiros e 
dentistas. 

Nove dos 12 Programas de Pós-
Graduação são ofertados na modalidade 
acadêmico e concentrados nas áreas 
de Biociências, Ciências da Nutrição, 
Ciências da Reabilitação, Ciências da 
Saúde, Hepatologia, Patologia, Pediatria, 
Psicologia, Saúde e Tecnologia da 
Informação e Gestão em Saúde. Os outros 
três Programas, concentrados nas áreas 
de Enfermagem, Ensino na Saúde e Saúde 
da Família, são ofertados na modalidade 
profissional.

A UFCSPA oferta também 64 Programas 
de Residência Médica, três Programas 
de Residência Multiprofissional e um 
Programa de Residência Uniprofissional. 
Os Programas de Residência Médica 

da Universidade são, em sua maioria, 
integrados à Irmandade Santa Casa de 
Misericórdia de Porto Alegre (ISCMPA). 
Já a especialidade de Psiquiatria é 
integrada ao Hospital Materno-
Infantil Presidente Vargas (HMIPV) 
e a especialidade de Cardiologia 
com o Instituto de Cardiologia-
Fundação Universidade de 
Cardiologia (IC-FUC). Os 
Programas de Residência Multi 
e Uniprofissional consistem em 
modalidades de formação por 
meio do ensino em serviço, 
resultante da parceria entre 
a UFCSPA com ISCMPA e a 
Secretaria Municipal de Saúde 
de Porto Alegre (SMS).

Na pós-graduação stricto 
sensu, a UFCSPA objetiva 
formar docentes e pesquisadores 
competentes, independentes e 
com domínio técnico-científico na 
área da saúde. Na pós-graduação 
lato sensu, o foco da Universidade 
é qualificar os processos de prática. 
Ambas as modalidades são focadas na 
excelência e no impacto acadêmico e 
social. 

Ensino de Pós-Graduação
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O apoio à internacionalização para a pós-
graduação é outro aspecto importante a 
ser destacado, tanto do ponto de vista 
das colaborações em pesquisa, quanto 
ao estímulo à captação de estudantes 
internacionais para as residências médicas 
e pós-graduação stricto sensu. Com o 
intuito de contribuir para a integração 
e fortalecimento da educação superior 
na região das Américas, a UFCSPA tem 
aderido, nos últimos anos, ao programa 
PAEC OEA-GCUB Brasil, resultado da 
cooperação entre o Grupo Coimbra de 
Universidades Brasileiras (GCUB) e a 
Organização dos Estados Americanos 
(OEA), por meio da concessão de bolsas 
de estudo de pós-graduação em nível 
de mestrado e doutorado. Para mais, 
em 2020, a UFCSPA lançou o primeiro 
edital de fomento à internacionalização 
da pós-graduação, com um investimento 
global de R$ 150.000,00 destinados 
às pesquisas em diferentes âmbitos. 
Sete docentes tiveram suas propostas 
contempladas com o edital.

Com a pandemia da Covid-19, o ensino 
de pós-graduação também precisou 
se adaptar às regras de isolamento e 
distanciamento social. Todas as aulas 
teóricas dos cursos de mestrado, 
doutorado e especialização foram 
convertidas para a modalidade de Ensino 

à Distância Emergencial (EaD-Em). As 
práticas laboratoriais orientadas às 
pesquisas de teses e dissertações em 
espaços internos da Universidade 
foram reorganizadas de 
modo a permitir, conforme 
nossas possibilidades, sua 
manutenção e qualidade 
científica. Do mesmo modo, 
práticas em laboratórios 
externos à UFCSPA e 
realização das atividades 
de residência foram 
viabilizadas a partir 
da organização das 
instituições que são 
conveniadas conosco. 
Todas as defesas de 
mestrado e doutorado 
também aconteceram de 
forma remota.

Apesar das implicações 
frente a impossibilidade 
de presencialidade física, 
o ensino na pós-graduação 
obteve resultados positivos, 
tanto nas avaliações junto 
ao CNPq e CAPES, quanto 
na publicação de artigos e 
pesquisas em periódicos nacionais 
e internacionais com alto fator de 
impacto.
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Políticas de acesso e permanência

A  UFCSPA entende que para tornar seu 
espaço de acesso universal, plural e 
multicultural, precisar garantir que 

todo estudante possa ter a oportunidade 
de concorrer a uma vaga em um dos 
seus 16 cursos de graduação. Para isso, a 
Universidade adota como processo principal 
para seleção, o SiSU - Sistema de Seleção 
Unificado.

Paralelamente a esse processo, outras formas 
de ingresso, como a transferência voluntária 
(para discentes de outras instituições), 
a transferência interna (entre cursos da 
UFCSPA) e o ingresso de diplomados são 
praticados na Universidade. Além disso, a 
instituição desempenha também sua função 
social por meio da cooperação internacional 
solidária, oferecendo vagas para ingresso na 
graduação pelo Programa de Estudantes-
Convênio de Graduação (PEC-G), uma 
cooperação educacional do governo brasileiro 
com outros países em desenvolvimento, 
especialmente da África e da América Latina. 
Esse programa possibilita que cidadãos 
desses países realizem seus estudos de 
graduação em instituições de ensino 
superior brasileiras.No contexto de seleção 
e ingresso de estudantes na universidade, a 
UFCSPA é uma das Instituições Federais de 
Ensino Superior do Brasil que possui uma 

comissão de heteroidentificação constituída 
por docentes, técnico-administrativos e 
estudantes. Tal comissão é responsável pela 
verificação da autodeclaração de cotas étnico-
raciais conforme a aplicação da lei de reserva 
de vagas e garante que o acesso ao ensino 
superior público federal não se dê de forma 
irregular.

A comissão de heteroidentificação da 
UFCSPA é uma ação institucional que 
integra o Núcleo de Inclusão e Diversidade 
(NID), unidade responsável por implementar 
políticas de inclusão e acessibilidade, com 
ações que garantam a equidade e o respeito 
às diferenças na comunidade acadêmica. O 
NID promove ações que contribuem para a 
cultura da diversidade nos ambientes, nas 
relações e no cotidiano da Universidade 
promovendo o acolhimento, a orientação 
e o acompanhamento de servidores e 
estudantes.

Com tais políticas, a instituição reafirma 
sua responsabilidade com os processos 
de inclusão, ao passo de também alocar 
recursos para sustentar a permanência de 
seus estudantes. Bolsas de estudo, auxílios 
para moradia, alimentação, transporte, 
aquisição de material pedagógico entre 
outras categorias de subsídios, são 

promovidos e implementados na UFCSPA.

É importante destacar que esses subsídios 
são destinados a estudantes em situação 
de vulnerabilidade socioeconômica, 
onde a renda per capita de suas famílias 
não ultrapassem 1,5 salário mínimo. Tais 
condições dificultam o acesso e permanência 
de milhares de estudantes em todo o Brasil 
ao ensino superior.

Os recursos que financiam o Programa de 
Auxílios Estudantis na UFCSPA são oriundos 
do Plano Nacional de Assistência Estudantil 
e do Programa de Bolsa Permanência do 
Governo Federal. A Universidade possui 
também uma Comissão Permanente de 
Análise e Concessão de Auxílios Estudantis, 
instância paritária, composta por docentes, 
técnico-administrativos e estudantes, que 
colabora com a normatização e fiscalização 
sobre os auxílios empreendidos pela 
Universidade.

No ano de 2020, na UFCSPA, 625 
estudantes receberam algum benefício 
para permanência ou manutenção de suas 
atividades de graduação. Somam-se a esse 
contingente três estudantes beneficiados 
no Programa de Estudantes-Convênio de 
Graduação.
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Acolhimento, atendimento 
e apoio psicopedagógico

A lém de subsídios financeiros para 
permanência universitária, os 
estudantes da UFCSPA contam 

também com serviços de suporte 
psicológico e pedagógico. Por meio do 
Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP), 
eles podem receber apoio de profissionais 
especializados sobre questões que 
influenciam seu desempenho acadêmico 
e suas relações sociais. A Universidade 
entende que a saúde mental dos seus 
estudantes precisa ser considerada 
de forma abrangente, envolvendo a 
promoção do bem-estar e a discussão 
continuada do aperfeiçoamento dos 
processos de ensino e sobre as condições 
de permanência.

Outro serviço prestado pelo Núcleo de 
Apoio Psicopedagógico que auxilia na 
permanência e desenvolvimento dos 
estudantes na Universidade é o Programa 
de Tutoria. Este programa é uma política 
institucional que visa o acompanhamento 
e orientação de grupos de estudantes 
por professores tutores, auxiliando na 
identificação de possíveis dificuldades, 
necessidades, demandas e perspectivas 
da formação profissional, bem como na 
promoção de práticas educativas que 
favoreçam a formação integral do aluno, 

contemplando seu desenvolvimento 
intelectual e psicos-social.

Com a pandemia da Covid-19, 
tanto o NAP, quanto o 
NID precisaram ampliar e 
reorganizar seus esforços para 
acompanhar o corpo discente 
da UFCSPA. Para tanto, 
diferentes estratégias foram 
empreendidas objetivando 
qualificar a comunicação, 
aproximação e interação 
com os estudantes em 
distanciamento social. 
Sobretudo, buscou-se apoiar 
a todos diante das adaptações 
no ensino e aprendizagem e aos 
desafios gerados pela pandemia, 
sejam elas, emocionais ou 
psicopedagógicos.

Com essas práticas, a UFCSPA 
promove um ambiente mais plural 
e multicultural, onde seus estudantes 
se tornam capazes de se constituírem 
enquanto profissionais e seres humanos 
que aceitam e incentivam as diferenças, 
com excelência técnica para considerar 
a tolerância, a empatia e a sensibilidade 
como essenciais em sua profissão.
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E mpenhada em consolidar-se cada 
vez mais como uma universidade 
de pesquisa, a UFCSPA, ao 

desenvolver investigação de alto nível e 
com padrão internacional, reafirma seu 
comprometimento com o avanço do 
conhecimento especializado em saúde, 
com o desenvolvimento científico e 
tecnológico. 

Para tanto, a Universidade reorganiza 
e amplia, anualmente, a alocação de 
recursos para o financiamento de 
pesquisas, com subsídios que vão desde 
a concessão de bolsas a estudantes 
e pesquisadores, subvenções para o 
desenvolvimento dos estudos, até verbas 
para a modernização ou aquisição 
de equipamentos necessários para o 
desenvolvimento científico e tecnológico. 
Como exemplo, em 2020, a UFCSPA 
disponibilizou mais 378 mil reais ao 
Programa de Fomento à Realização 
de Projetos de Pesquisa, beneficiando 
docentes e discentes com subsídios 
para custeio e capital dos projetos 
de pesquisa, além de bolsas de apoio 
técnico e à pesquisa alocados em áreas 
estratégicas da Universidade.

Somam-se a isso, mais de dois milhões de 
reais que a UFCSPA destinou à aquisição 
e modernização de equipamentos para 
os laboratórios multiusuários em 2020, 
além do aporte de mais de 500 mil reais 
obtidos junto ao MEC para qualificar 
as pesquisas aplicadas no âmbito da 

Covid-19. A Universidade também firmou 
um novo convênio com a Fundação Médica 
do Rio Grande do Sul para a criação de 
um fundo para arrecadação de recursos 
financeiros destinados à manutenção de 
atividades institucionais no enfrentamento 
à pandemia. Cerca de R$ 100.000,00 
foram arrecadados, e ajudaram a subsidiar 
insumos para disponibilizar testes rápidos 
e análises clínicas à comunidade, além 
da compra de materiais empregados na 
confecção de Equipamentos para Proteção 
Individual doados aos profissionais e 
estudantes que trabalham na linha de 
frente no combate à Covid-19.

Tais recursos e incentivos 
interinstitucionais foram fundamentais 
para a Universidade implementar 
pesquisas orientadas ao enfrentamento 
da Covid-19, ao passo de contribuir 
com o desenvolvimento de estratégias 
operacionais para atendimento da 
sociedade em meio à pandemia.

Mesmo sem a presencialidade física, 
os pesquisadores da UFCSPA não só 
mantiveram suas atividades, como 
ampliaram-nas. Docentes, mestrandos, 
doutorandos, residentes médicos 
e multiprofissionais estão, desde a 
emergência da Covid-19, atuando na 
linha de frente em hospitais, pontos de 
atendimento e nos diferentes laboratórios 
de prática e experimentação em saúde. 
Convergindo assim, suas pesquisas 
em atendimento para contribuir com 

o tratamento das pessoas acometidas 
pelo vírus. Para mais, sistemas de 
atendimento remoto como TeleCovid, 
TeleMedicina e TeleOrientação Covid-19 
foram desenvolvidos por pesquisadores 
da Universidade e disponibilizados 
gratuitamente à sociedade.

Com tais pesquisas, desenvolvidas 
tanto em nível de graduação quanto 
de pós-graduação, a UFCSPA contribui 
com a qualificação a reflexão sobre o 
ensino e prática da atenção integral à 
saúde. Processos e serviços inovadores 
também emergem de seus resultados, 
beneficiando não somente a comunidade 
da Universidade ou da área da saúde, mas 
principalmente a sociedade, para quem 
a maioria dos estudos produzidos na 
instituição são orientados 
e desenvolvidos.
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Inovação tecnológica e 
empreendedorismo em saúde

N o universo das atividades de 
pesquisa da UFCSPA, é importante 
destacar a ênfase em inovação 

tecnológica e empreendedorismo 
em saúde. A Universidade possui um 
Núcleo de Inovação Tecnológica e 
Empreendedorismo em Saúde (NITE-
Saúde), responsável pela manutenção 
das políticas institucionais para o 
desenvolvimento tecnológico na instituição.

O NITE-Saúde está há 11 anos atuando 
de forma estratégica para disseminar 
a cultura da inovação na Universidade, 
estimulando projetos de desenvolvimento 
tecnológico, proteção à propriedade 
intelectual dos produtos e serviços 
gerados no âmbito das pesquisas na 
instituição, criação de empresas juniores, 
capacitação e formação de pessoas para 
inovação, tecnologia e empreendedorismo 
em saúde, normatização de processos, 
mas, principalmente, para qualificar 
a Política Institucional de Inovação e 
Propriedade Intelectual da UFCSPA.

Além de incentivar e intermediar a 
parceria de seus pesquisadores com 
outras instituições, o NITE-Saúde da 
UFCSPA tem papel fundamental na 

inserção da Universidade no cenário 
internacional de inovação, como, por 
exemplo, a participação no Consórcio 
WIPO Re:Search, com a BIO Ventures 
for Global Health, e a parceria com o 
INPI e WIPO para mentoria no âmbito 
da Propriedade Intelectual nacional e 
internacional. O NITE-Saúde da UFCSPA 
também participa do Fórum Nacional de 
Gestores de Inovação e Transferência de 
Tecnologia, além de ser membro da Rede 
Gaúcha de Propriedade Intelectual.

Em parceria com a Irmandade Santa Casa 
de Misericórdia, o NITE-Saúde UFCSPA 
mantém o Centro de Inovação em Saúde. 
O espaço, com mais de 500 m², abriga 
mais de 70 postos de trabalho colaborativo 
(coworking), lounge para eventos e reuniões, 
ambientes para simulação realística e 
Espaço Maker. Este último, equipado com 
diferentes recursos para prototipagem de 
produtos e serviços em saúde. 

O Centro de Inovação em Saúde UFCSPA-
ISCMPA é um local para geração de ideias 
e soluções no âmbito da atenção integral à 
saúde, pensado para servir de referência física 
ao ecossistema de inovação do Rio Grande do 
Sul. Sua criação traz agilidade para a resolução 

dos desafios no âmbito da saúde, mas 
principalmente se constitui enquanto ambiente 
para a articulação e compartilhamento de 
soluções teórico-práticas.

No combate à pandemia da Covid-19, 
o NITE-Saúde UFCSPA tem ocupado 
posição central, com respostas ágeis, 
entrega de produtos e serviços para 
atender as demandas da sociedade. 
Destacamos a confecção, em 2020, 
de milhares de máscaras para 
proteção individual no modelo Face 
Shield Pantera e Prussa, máscaras de 
tecido reutilizáveis revestidas com 
nanopartículas de óxido de zinco com 
propriedades antivirais, além da produção 
de laringoscópios e impressão digital de 
peças para respiradores. Tal produção 
foi disponibilizada gratuitamente aos 
profissionais de saúde que atuavam 
diretamente no atendimento às pessoas 
acometidas com o novo coronavírus. 
Os pesquisadores UFCSPA também 
disponibilizaram os moldes e métodos 
desenvolvidos no NITE-Saúde para 
a confecção desses equipamentos, 
a partir de técnicas de fabricação e 
impressão digital, para outras instituições, 
pesquisadores, professores e estudantes.
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Para além do Centro de Inovação 
em Saúde, a UFCSPA ainda possui 
diferentes laboratórios de pesquisa 
cuja infraestrutura favorece não apenas 
os projetos de pesquisa básica, mas 
também projetos de desenvolvimento 
tecnológico, como, por exemplo, a 
Central Analítica, o Laboratório de 
Gastronomia e os laboratórios de 
Fisioterapia e Reabilitação.

Ainda no contexto da inovação 
tecnológica e empreendedorismo, 
a UFCSPA possibilita a criação de 
Empresas Juniores. Organizações 
sem fins lucrativos, vinculadas ao 
NITE-Saúde, constituídas para gerar 
ambientes acadêmico-profissionais 
com foco na qualificação do ensino e 
aprendizagem dos cursos de graduação 
e de pós-graduação da Universidade, 
bem como estimular as capacidades 
empreendedoras de seus participantes.
Em 2020, seis empresas juniores 
estiveram em atividade na UFCSPA, 
vinculadas aos cursos de Tecnologia 
em Alimentos, Fisioterapia, Gestão 
em Saúde, Psicologia, Nutrição e 
Gastronomia.
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P  ara consolidar-se como uma 
Universidade de pesquisa com 
padrão internacional, a UFCSPA 

promove a internacionalização não 
apenas no que tange à pesquisa e 
inovação, mas também ao ensino e à 
extensão. Esse contexto contribui para 
romper com a lógica da monocultura 
do saber, ao incorporar diferentes 
manifestações científicas, culturais e 
sociais como experiências formativas na 
produção de conhecimentos. 

Na UFCSPA, o ensino, a pesquisa, a 
extensão e inovação na perspectiva 
da internacionalização e da 
interculturalidade, permitem a interação 
de culturas, o trânsito de conhecimentos 
e a construção de parcerias e novas 
aprendizagens. Esse cenário propicia 
que o estudante, o professor e o 
pesquisador ampliem suas possibilidades 
de participação no mundo acadêmico e 
social.

Porém, com a emergência da 
pandemia da Covid-19, as políticas para 
internacionalização na UFCSPA também 
precisaram ser adequadas ao contexto 
de excepcionalidade que todo o mundo 

estava vivenciando. Inicialmente, a 
Universidade se voltou à garantia do bem-
estar e da segurança dos seus estudantes 
estrangeiros, bem como dos estudantes 
da UFCSPA que estavam no exterior. 
Sequencialmente, procurou adaptar suas 
ações à nova realidade, participando de 
capacitações oferecidas gratuitamente, 
buscando novas oportunidades de 
mobilidade e intercâmbio virtual e de 
internacionalização universitária.

Como exemplo, a Universidade 
assinou sete novos acordos bilaterais 
de cooperação internacional com 
instituições do Canadá, Equador, 
Estados Unidos e Portugal. Porém, se a 
possibilidade da presencialidade física, 
a UFCSPA implementou programas 
para internacionalização em casa, com 
atividades desenvolvidas remotamente, 
e com a participação de convidados 
estrangeiros, oferta de cursos de 
formação intensiva em línguas e culturas. 
O foco de atenção da Universidade 
em 2020 foi minimizar os efeitos 
negativos da pandemia nas práticas de 
internacionalização da instituição e, de 
outra parte, explorar as potencialidades 
representadas pela midiatização do 

ensino, pesquisa, extensão, inovação 
e internacionalização. Assim, o 
distanciamento físico pôde ser mitigado, 
mediante reflexão, sistematização, 
consolidação e aprofundamento 
de iniciativas que exploraram com 
excelência, o ecossistema midiático 
da Universidade, para possibilitar a 
realização dos diferentes processos 
sócio-organizacionais relacionados 
tanto às áreas meio, quanto fim, sem a 
necessidade de presencialidade física.

Internacionalização
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Apesar das limitações organizacionais 
impostas pela pandemia, ações iniciadas 
em anos anteriores continuaram trazendo 
resultados para nossa Universidade. Sobre 
isso, podemos destacar a inclusão da 
UFCSPA, pela primeira vez, no ranking 
de impacto global da revista Times 
Higher Education (THE), que avalia as 
universidades em relação aos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável das 
Nações Unidas (ODS-ONU). Nossa 
Universidade se destacou, entre as 
brasileiras, nos objetivos de saúde e bem-
estar, e igualdade de gênero. Das quatro 
universidades gaúchas ranqueadas, a 
UFCSPA está entre às duas com melhor 
posição.

Em 2020, a UFCSPA também apareceu 
pela primeira vez nos rankings de 
melhores universidades de países 
com economia emergente, melhores 
universidades jovens, considerada a 
88.ª melhor universidade da América 
Latina, de acordo com rankings da THE. 
Junto a isso, a UFCSPA também figurou 
entre as 600 melhores universidades na 
área da medicina, conforme dados do 
Quacquarelli Symonds Rankings (QS).
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O aprendizado de línguas adicionais é 
outro diferencial da internacionalização 
e interculturalidade na UFCSPA. 
Gradativamente a Universidade aumenta 
a oferta de disciplinas obrigatórias, 
optativas e eletivas ministradas em 
línguas adicionais para os seus estudantes 
de graduação e pós-graduação. 
Também são ofertados curso de línguas 
adicionais gratuitamente, na modalidade 
de extensão, para os seus estudantes, 
servidores, profissionais terceirizados, 
estagiários e bolsistas de apoio técnico 
e à pesquisa. Estas atividades são 
promovidas pelo Programa de Línguas 
Adicionais, em conjunto com o Núcleo 
do Programa Idiomas sem Fronteiras da 
UFCSPA.

Em 2020, a UFCSPA ofertou 10 
disciplinas ensinadas em língua adicional, 
contemplando cerca de 110 estudantes 
de graduação e de pós-graduação. 
Na mesma perspectiva, mais de 275 
pessoas, entre servidores, estudantes, 
estagiários, bolsistas de apoio técnico e 
à pesquisa, junto a 36 pessoas externas 
à Universidade, participaram de algum 
dos cursos de línguas adicionais gratuitos 
ofertados pela Universidade.
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D  imensão que conduz os diálogos 
entre a UFCSPA e a sociedade, 
a extensão objetiva devolver à 

população as conquistas e benefícios 
gerados na instituição. Como eixo 
transversal, tal dimensão permite gerar 
práticas que visam não somente superar 
a desigualdade e exclusão vividas por 
muitos, mas principalmente qualificar 
a vida das pessoas com prevenção, 
diagnóstico, orientação em saúde e 
educação.

Assim, ao articular ensino e pesquisa com 
a extensão, a UFCSPA intervém junto a 
problemas fundamentais para a sociedade 
brasileira, como os levantamentos 
epidemiológicos, a promoção do bem-
estar psicológico e social, a prevenção 
de doenças, o desenvolvimento de novas 
técnicas e soluções para os desafios 
relacionados à saúde e à educação.

Isso se amplia por meio da 
curricularização da extensão, que 
possibilita também que o processo de 
ensino-aprendizagem na Universidade 
ocorra através de vivências profissionais 
e interdisciplinares. Portanto, a extensão 
é a atividade-fim da UFCSPA que 
envolve ações pedagógicas e culturais 
para ampliar a visão de mundo de 
nossa comunidade acadêmica, formar 
profissionais cidadãos, tecnicamente 
competentes e comprometidos com a 
construção de sociedades mais justas, 
além de desenvolver programas, projetos, 

eventos e prestação de serviços em saúde 
para toda população.

Em 2020, a extensão, assim como a 
demais dimensões da Universidade, 
precisou se reinventar frente o emergir 
da pandemia da Covid-19. Diante de 
sua trajetória histórica no atendimento 
às comunidades por nós assistidas, 
a UFCSPA se destacou na oferta e 
manutenção de suas ações junto a 
sociedade e pela oferta de serviços 
fundamentais para o enfrentamento ao 
coronavírus.

Frente a impossibilidade de 
presencialidade física, parte significativa 
das ações de extensão foram realizadas 
de forma remota. Apesar das limitações 
no acesso às tecnologias de comunicação, 
das conexões em rede com baixa 
qualidade em muitas comunidades 
assistidas pela Universidade, nossos 
programas, projetos, eventos e ligas 
acadêmicas se empenharam para manter 
a excelência, tanto nos atendimentos em 
saúde e educação já iniciados, quanto no 
desenvolvimento de ações para atenuar 
os impactos da pandemia nesses locais.

Entre as ações de extensão já 
institucionalizadas na forma de 
programas, projetos e eventos, 
somado aos seus desdobramentos, 
às estratégias no enfrentamento à 
Covid-19, junto às práticas e serviços 
realizados pelas ligas acadêmicas, em 

2020 mais de 400 estratégias deram 
forma a dimensão Extensão da UFCSPA. 
Concentradas no âmbito da Educação 
e Promoção da Saúde, principalmente, 
mas também no que tange a Cultura 
e Arte, Mulheres e relação de Gênero, 
Comunicação, Ciência, tecnologia e 
inovação para a inclusão social, 52 
projetos, 7 programas, 37 eventos, 
20 cursos e 40 ligas acadêmicas 
transformaram a vida diretamente de 50 
mil pessoas, sem contar outras, milhares 
que, indiretamente, também foram 
beneficiadas pela prática da extensão 
da Universidade, se tornando ainda, 
multiplicadores do conhecimento teórico-
prático gerado através 
dessas ações. 
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A extensão da UFCSPA é 
praticada, em sua maioria, no 

Distrito Docente Assistencial 
Norte/Eixo-Baltazar, 

território geograficamente 
definido em parceria 
com a Secretaria 
Municipal da Saúde 
de Porto Alegre. Para 
mais, as estratégias 
extensionistas 
abarcam também 
outros locais, 
como a Irmandade 
Santa Casa de 
Misericórdia de 
Porto Alegre, o 
Hospital Materno-
Infantil Presidente 
Vargas e o 
Grupo Hospitalar 
Conceição. Outras 
instituições como a 

Casa de Apoio Madre 
Ana, a Aldeia Infantil 

SOS, o Educandário e 
Centro de Reabilitação 

São João Batista, a 
Escola de Educação 

Especial do Centro de 
Reabilitação de Porto Alegre 

(CEREPAL), além de diversas 
escolas e unidades básicas de 

saúde de Porto Alegre e da Grande 
Porto Alegre, são igualmente atendidas 
pela extensão da Universidade.

No entanto, com a virtualização também 
das práticas da extensão UFCSPA, outros 
territórios, com diferentes comunidades 
puderam ser assistidas ou acessarem 
o trabalho desenvolvido em nossa 
Universidade. Talvez como um dos 
poucos ganhos que a pandemia trouxe 
às sociedades, foi o acelerar de práticas 
desenvolvidas inteiramente de forma 
mediada por tecnologias. Rompendo 
barreira geográficas, culturais e tornando 
ainda mais plural os atendimentos em 
saúde, educação e cultura ofertados pela 
UFCSPA. Seja por computadores, ou por 
dispositivos móveis, um incomensurável 
número de pessoas foi alcançado por 
nossa Universidade, onde as mídias 
tornaram-se instrumentos para estender a 
extensão universitária.

Dos projetos e programas de extensão 
realizados pela UFCSPA, um denominador 
comum pode ser visualizado: a 
possibilidade de transformar a realidade 
de diferentes comunidades por meio 
da formação de pessoas, capacitando-
as para serem a diferença em suas 
comunidades. Desse modo, com a 
extensão, a UFCSPA promove mais do 
que o ensino ativo das profissões de 
saúde, mas também contribui para a 
transformação dos espaços com os quais 
a Universidade interage confluindo, a 
partir dessa interação, na geração de 
conhecimentos e a aplicação desses 
novos conhecimentos.
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C  om o aprofundar das estratégias 
de isolamento e distanciamento 
Social, muitas comunidades 

e, parte significativa dos nossos 
estudantes, foram impactados 

economicamente pela pandemia 
da Covid-19, ampliando o 
contingente de pessoas em 
vulnerabilidade social.

Para além da crise 
socioeconômica que tem 
se agravado no Brasil, a 
desconexão e limitação no 
acesso às tecnologias de 
comunicação e informação, 
especialmente entre os 
estudantes, emergiu junto a 
tantas outras desigualdades. 
Nossa Universidade convergiu 
todas as suas atividades para 
formato remoto, exigindo de 

sua comunidade acadêmica o 
uso potencial de computadores 

e dispositivos móveis com 
acesso à internet para poderem 

participar das aulas, manter seus 
projetos de pesquisa e extensão. As 

ações de voluntariado organizados 
pela UFCSPA foram fundamentais para 

amenizar tais impactos e possibilitar 
que todos os seus estudantes tivessem 
o mesmo desenvolver acadêmico-
profissional.

Ademais, coerente com suam missão, 
visão, princípios e valores, a UFCSPA 
também se voluntariou para não 
somente assistir às comunidades com 
atendimento em saúde e educação em 
tempos de Covid-19, mas para tentar 
mitigar os problemas relacionados à 
alimentação e outras desigualdades.
 
Com a campanha Juntos Podemos Mais, 
a Universidade arrecadou alimentos não-
perecíveis, itens de higiene, produtos 
de limpeza, roupas e calçados no intuito 
de atender, tanto os estudantes e 
profissionais terceirizados da UFCSPA, 
quanto pessoas externas cuja situação de 
vulnerabilidade social foi agravada pela 
pandemia da Covid-19. Comunidades 
quilombolas e indígenas também 
foram beneficiadas com as doações da 
campanha.

A campanha, coerente com as regras 
de isolamento e distanciamento social, 
buscava os itens doados diretamente 

Voluntariado UFCSPA: 
Juntos podemos mais



81Relatório Social                UFCSPA 2020

nas residências ou locais onde se 
encontram os doadores e, ainda, fornecia 
informações sobre prevenção, cuidados 
e atendimento no âmbito da Covid-10. 
Toda a região metropolitana de Porto 
Alegre participou.

 

Paralelamente a arrecadação de 
alimentos e itens de higiene e 
limpeza, o voluntariado UFCSPA 
também arrecadou computadores 
e dispositivos móveis doados aos 
estudantes em vulnerabilidade. 
No universo das universidades, 
em especial as públicas 
como é o caso da UFCSPA, o 
contingente de estudantes que 
não tem acesso a equipamentos 
de informática, por exemplo, é 
muito grande. 
Com aulas mediadas, 
pesquisas à distância e 

estudos virtualizados, 
muitos estudantes ficaram 
impossibilitados de 
acompanhar o semestre 
letivo. Assim, a campanha 
Juntos Podemos Mais buscou 
parcerias com empresas e 
outras instituições públicas para 
arrecadar tais equipamentos. 
Também convidou a sociedade, 
seus servidores e colaboradores 
para que, dentro de suas 
possibilidades, pudessem doar 
desktops, notebooks, tablets e 
smartphones, que a posteriori 
foram destinados aos estudantes 

UFCSPA com dificuldades no 
acesso as atividades de educação à 

distância emergencial.
 

O voluntariado UFCSPA também 
organizou listas de voluntários com 

estudantes, 
servidores, 
bolsistas de apoio 
técnico, à pesquisa e comunidade 
em geral, para atuarem em ações 
coordenadas junto às Secretarias 
Municipal e Estadual de Saúde, 
Ministério da Saúde no enfrentamento 
à Covid-19 e assistência em saúde e 
educação às populações.
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C  oerente com 
sua identidade 
enquanto 

instituição federal 
de ensino superior, 
plural e multicultural, 
a UFCSPA 
busca ampliar e 
democratizar o 
acesso à produção 
e fruição da 
cultura em todas 
as suas dimensões. 
As ações de 
promoção e 
valorização da 
cultura oferecem 
aos estudantes 
da Universidade, 

além de uma 
formação integral e 

cidadã, espaços para 
debate, reflexão e lazer. 

Processo que se estende 
para os servidores, para 

a comunidade externa, 
qualificando a relação entre 

a UFCSPA e a sociedade, além 
de ampliar a visibilidade das ações 

desenvolvidas pela instituição.

 
Semestralmente, a UFCSPA organiza uma 
Agenda Cultural onde são calendarizados 
os espetáculos, mostras, exposições, 
recitais, sessões de cinema, entre outras 
atividades artísticos-culturais que 
acontecerão no período nas dependências 
da Universidade ou em espaços de 
instituições parceiras. Infelizmente, com 
a pandemia da Covid-19 o calendário 
precisou ser suspenso, reorganizado 
e, conforme possibilidades, convertido 
para formatos virtuais. Feito isso, 13 
manifestações artísticos-culturais 
puderam ser desenvolvidas em 2020, de 
forma totalmente remota. 
 
Entre tais manifestações, destaca-se o 
projeto Conexão Cultura UFCSPA, um 
ambiente cultural virtual desdobrado 
em três estratégias principais: Na minha 
janela, o mundo, Memórias de lá, um 
dia, alguém, Palavra de Artista, Coral 
Virtual e Banda Virtual.  Com o Conexão 
Cultura, a UFCSPA além de contribuir 
com a valorização, promoção e fruição 
de produtos e serviços culturais, também 
tem contribuído para que as populações 
atravessem o contexto pandêmico com 
mais leveza.

Promoção e valorização 
da Cultura
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No escopo central da promoção e 
valorização da cultura na UFCSPA, é 
importante destacar a atuação de dois 
projetos de extensão: Coral e Banda 
Comunitária. São eles, responsáveis por 
mais de 50% das atividades culturais da 
Universidade, além de serem, também, os 
principais representantes institucionais em 
eventos externos, com suas performances 
e apresentações.
 
O Coral UFCSPA, prestes a completar 10 
anos, reúne estudantes, docentes, técnico-
administrativos e membros da comunidade 
externa, para conservar, valorizar e 
divulgar a arte do canto-coral. Do mesmo 
modo, a Banda Comunitária da UFCSPA, 
fundada em 2013, utiliza da música para 
promover e difundir a cultura.

Apesar das readequações que a pandemia 
demandou a ambos os projetos, os 
arranjos Coral e Banda Virtual ainda 
foram os líderes no segmento na 
Universidade, onde os 438 coralistas e os 
149 extensionistas da Banda, produziram 
15 performances assistidas por mais de 
15.000 pessoas diretamente, distribuídas 
entre as páginas de redes sociais da 
UFCSPA e de seu canal no YouTube. Para 
mais, todas as apresentações também 
foram compartilhadas e recompartilhadas 
em aplicativos para conversas instantâneas 
e listas de e-mail, possibilitando assim, 
que outras milhares tenham acesso aos 
produtos e serviços culturais promovidos e 
produzidos por nossa Universidade.
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