
Execução do Planejamento Estratégico da Gestão 2017-2021 em 2019 

Eixo Temático 1 - Valorização das Pessoas 

Objetivo 1 - Desenvolver a Gestão Estratégica de Pessoas 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Resultados obtidos no período (segundo ano da gestão) Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Criar, implementar e manter a 
Política de gestão de pessoas 
por competências 

PROGESP Elaboração das competências 
institucionais da UFCSPA com 
base no mapeamento das 
competências individuais 
realizado pela SecGesp (que 
trouxe a colaboração como 
competência essencial da 
UFCSPA) + no benchmarking 
realizado em instituições públicas 
pela Coordenação do D-Pessoas.  

20% 

Competências de gestão com pessoas mapeadas e definidas 
(competências de bem-estar, coletivas, em gestão, socioemocionais 
e técnica). Políticas de Gestão com Pessoas em processo de 
desenvolvimento e aprovação. 

  X X X 

Mapear as competências 
individuais e organizacionais 
para desenvolver a  gestão de 
pessoas na instituição 

PROGESP Matriz de competências 
organizacionais e individuais 

10% 

Competências mapeadas através das reuniões e no PDI (Plano de 
Desenvolvimento Institucional). Competências institucionais 
mapeada: desenvolvimento de gestores, de liderança engajadora, 
de qualificação e aperfeiçoamento, de formação docente, de 
desenvolvimento em ética e integridade, de acolhimento e 
valorização do servidor e preparação para aposentadoria 

    X   

Realizar o dimensionamento da 
força de trabalho na UFCSPA 

PROGESP Benchmarking  para 
levantamento de ferramenta 
específica para esse 
dimensionamento. Método de 
Dimensionamento por entrega de 
competência. Teste piloto. 

10% 

Iniciou-se o estudo e elaboração de dados para o Dimensionamento 
da Força de trabalho. Foi elaborado questionário para levantamento 
das necessidades e opinião dos servidores docentes referente a 
força de trabalho na UFCSPA. Conforme o Ministério do 
Planejamento o instrumento para a avaliação do Dimensionamento 
da Força do Trabalho já foi elaborado e está em fase de testes para 
implementação pelo SIPEC  na no modelo de gestão do 
dimensionamento da força de trabalho. 

  X X   

Promover o diálogo e a escuta 
ativa nas ações em gestão de 
pessoas, ampliando a 
divulgação de canais de 
comunicação, por meio de 
campanhas, folders e envio de 
e-mails institucionais. 

PROGESP Campanha para divulgação das 
ações para o Dia do Servidor, 
informações sobre campanhas de 
divulgação, orientações para o 
período de transição dos 
concursos públicos para a 
Progesp, informações sobre 
Ordens de Serviços dessa Pró-
reitoria, Folder de divulgação da 
atuação da psicóloga no 
acolhimento a docentes e 
técnicos.  

Não foi 
medido 
ainda 

Ação realizada no PDI, fala de servidores aberta para sugestões 
palestras, treinamentos com assuntos de interesse e necessidade 
dos servidores. 

  X X X 

Oportunizar aos servidores que 
sejam multiplicadores em 
programas de capacitação 

PROGESP Edital para cursos com 
gratificação mapeados pelas CIS, 
para que os servidores possam se 
inscrever na oferta desses. Esse 

5% 

Edital nº 09 de 04 de outubro de 2019 para formação do cadastro 
de interessados em desenvolver atividades de instrutoria nas ações 
de capacitação realizadas pelo Departamento de Desenvolvimento 
de Pessoas (D-Pessoas), no âmbito da UFCSPA, durante o biênio 
2019/2020 

  X X 



processo está sendo finalizado 
para aprovação institucional.  

Implantar o programa de 
capacitação de chefias, de 
novos servidores e reciclagens 

PROGESP a.  Formação continuada para 
servidores (conforme 
mapeamento de necessidades da 
CIS): capacitação em Excel (15 
participantes), Gestão de 
Fiscalização e Contratos, Gestão 
de Riscos na Administração 
Pública e Governança na 
Administração pública (em 
andamento); b. Formação 
continuada para Gestores: c. 
Workshop estratégico - para 
Reitoria, todas as prós-reitorias 
(em parceria com a Proplan) - 
foram realizadas dois workshops 
com metodologias ativas e 
produção de materiais para o 
planejamento estratégico da 
UFCSPA (16h); d. Programa de 
Gestão Avançada  - capacitação 
semi-intensiva (1 gestor) e 
intensiva (5 gestores) para Alta 
Administração da UFCSPA (30H) 

45% 

Formação continuada para servidores com os cursos: Formação em 
Ética no Serviço Público. ENAP Dispensa e Inexigibilidade de 
Licitação, ENAP Penalidades nas Licitações e Contratos. ENAP 
Elaboração de Termos de Referência para Contratação de Bens e 
Serviços, Estágio Probatório: Programa de Acolhimento e 
Valorização do Servidor, ENAP Gestão e Fiscalização de Contratos 
Administrativos, Habilidades em Regulação Emocional no Trabalho. 
Gestão Documental na UFCSPA e ENAP Elaboração de Projetos 

  X X X 

Implementar Política de 
desenvolvimento de pessoas 
com feedbacks contínuos nos 
Departamentos a fim de 
impulsionar o desenvolvimento 
de competências 

PROGESP Elaboração do Plano de 
Aprendizagem Contínua (PAC 
UFCSPA), em desdobramento das 
competências institucionais que 
forem aprovadas. Iniciado, porém 
aguardando análise final para 
envio à Reitoria. 

25% 
Alteração de PAC para Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) 
através do decreto nº  9.991, de 28 de agosto de 2019. PDP 
encaminhado para análise técnica do órgão central do SIPEC. 

  X  

Estabelecer parcerias para 
oferecer oportunidades de 
aprendizagem contínua de 
interesse institucional e dos 
servidores (capacitações, 
aperfeiçoamentos, etc). 

PROGESP Parceria com a EducaUFRGS e 
órgãos como o ESAF para 
capacitações e ações específicas; 
Contrato de parceria com a GEAP 
autogestão em saúde para ações 
contínuas em ginástica laboral e 
outros programas - em análise 
pela Procuradoria 

50% 

Termos de execução descentralizada (TED) com a Escola Nacional de 
Administração Pública (ENAP) e com a Escola de Desenvolvimento 
de Servidores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
EDUFRGS para ampliação das ações de capacitação 
Aulas de ginástica laboral com GEAPE, aulas de yoga (com a 
servidora Andressa) e aulas de funcional (alunos de fisioterapia) 

  X X X 

Implantar ações de 
reconhecimento e de 
valorização dos servidores 
quanto as suas atividades 
laborais e relacionamentos em 
prol do bem estar social e 
coletivo na UFCSPA 

PROGESP a. UfcspaCuida - evento realizado 
em maio, com ações em parceria 
com a GEAP, com foco no bem 
estar e saúde dos servidores 
(brunch, aulas de ginástica e 
dança, aferição de pressão, etc.) 
(cerca de 120 participantes), b. 
Mês do servidor público - 

70% 

UFCSPA Cuida realizada no ano de 2019. 
Abertura evento com Talk Show (Evidências em Saúde Mental na 
UFCSPA – apresentação dos dados da pesquisa de clima institucional 
para a comunidade interna), oficinas no decorrer da semana (de 
gratidão, de assertividade, de yoga, de Mindfulness, de cucas e de 
meditação Zazen, roda de chimarrão) e encerramento do evento 
com Happy Hour (cantinho do abraço, música com a Banda Os 

  X X X 



realizadas diversas ações em 
outubro para comemoração do 
dia do servidor: b.1. Consun 
extraordinário, aberto ao público, 
com coral Ufcspa e homenagens 
aos servidores com 10, 25 e 35 
anos (43 homenageados); 
b.2.Elogio e Gratidão - campanha 
em parceria com a Reitoria para 
reconhecimento e valorização dos 
servidores; b.3. Mural da Gratidão 
- colocado nos três prédios da 
UFCSPA para mensagens de 
gratidão, carinho e 
reconhecimento; b.4.Mensagens 
de agradecimento pelo dia do 
servidor colocado pela equipe 
Progesp em todas as salas espaços 
de atuação dos nossos servidores; 
b.5. Banda montada por 4 
servidores para homenagear os 
colegas no dia dos servidores, 
realizado no dia 30/10; b.6. 
Exposição de fotos da ASSURGS, 
com homenagem ao nosso 
servidor Mario; b.7. Café de 
homenagem aos servidores, com 
participação da ADURGS e 
ASSURGS (178 participantes); b.8. 
picnic de confraternização e 
homenagem aos Colegas Megas 
(10 homenageados), aos 
terceirizados (cartão de 
agradecimento e bombom) e 
estagiários (cartão de 
agradecimento e bombom).  

Públicos & Gratuitos, atividades com circuito de saúde -GEAPE e 
distribuição das cucas ) 
Semana do servidor: Abertura com a banda Alexis, murais dos 
sonhos disponíveis nos 3 prédios, oficinas ( Zazen, Reiki, Acidentes 
Domésticos, Aikido, PNL, Autoconhecimento, Gratidão, Panificação 
de Sonhos, Yoga e Mindfulness), homenagem com 
10,15,20,25,30,35 e 40 anos de trabalho, brunch comemorativo com 
patrocínio do Sicredi, circuito de saúde GEAPE, roda de chimarrão 
Fóruns PDI : Sala temática com políticas de bem-estar, saúde e 
segurança no trabalho (participação Marcel Amorin - Coordenador 
de Atenção Integral à Saúde do Servidor na Universidade Federal do 
Paraná) e sala temática com abordagem das competências, ações de 
desenvolvimento e saúde, bem-estar e segurança no trabalho 
(resultado competências de bem-estar, coletivas, em gestão, 
socioemocionais e técnicas) 
Caçadores de bons exemplos: antecedida pela apresentação do 
grupo Ballet 60+ 

Objetivo 2 - Promover o bem estar no trabalho 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Resultados obtidos no período (segundo ano da gestão) Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Criar e estimular a Política de 
saúde e bem estar com ações e 
programas de prevenção, 
promoção e proteção à saude 
dos servidores, por meio de 
Programas, Projetos ou 
Atividades para os servidores 
(SiDBEST) 

PROGESP  Ações de apoio ou em parcerias 
com docentes e disciplinas da 
graduação: a. Ginástica laboral 
para setores que se inscreveram 
na Progesp (7 setores), b. 
Oficinas de Nutrição para 
servidores e terceirizados~(25 
participantes); e c. Roda de 
conversa sobre saúde e 
sexualidade (5 participantes).  

10% 

Aulas de yoga (1x por semana) e aulas de funcional (2x semana) para 
servidores e bolsistas. Aulas de ginástica laboral  (2x na semana) com 
acordo de  cooperação da GEAPE 

    X X 



Implementar a  política de 
segurança do trabalho na 
UFCSPA, com a integralidade 
dos procedimentos previstos 
para a área,  

PROGESP a. Implantação do sistema SIAPE-
SAÚDE para os adicionais de 
insalubridade (análise de 268 
laudos com prazo estipulado pelo 
MPOG) e periculosidade (análise 
de 4 laudos, em parceria com 
SIASS-Saúde); b. OS sobre 
equipamentos de segurança da 
Progesp/Div. Segurança do 
Trabalho; c. Saiba mais sobre 
insalubridade realizado pela 
engenheira de Segurança do 
Trabalho, Alessandra Tolfo, para 
comunidade interna (32 
participantes) 

10% 

Criação do Mapa de Saúde, ações em saúde mental e promoção e 
proteção à saúde dos servidores, padronização dos processo que 
envolvem acidente de trabalho, contratação de bombeiro civil para 
acompanhamento integral das ações da equipe de saúde e 
segurança no trabalho. 

    X X 

Integralizar as ações em Saúde, 
Segurança e Bem -Estar no 
Trabalho visando a definição de 
diretrizes gerais e o 
desenvolvimento de ações de 
vigilância aos ambientes e 
processos de trabalho . 

PROGESP Em planejamento 

0% 

em planejamento - não há ferramentas nem pessoal disponível 

      X 

Realizar a triagem e 
acolhimento psicossocial dos 
servidores, com foco na escuta 
ativa e no desenvolvimento de 
pessoas 

PROGESP Realizado, como ato contínuo, de 
acordo com solicitação de 
servidores ou chefias (em torno 
de 15 acolhimentos psicossociais 
desde a implantação do serviço) 

100% Em 2019, foram realizados 75 atendimentos, com 
acompanhamento psicossocial. Nível de reação não foi medido, 
ferramenta de avaliação em construção 

    X X 

Mapear os fatores e os riscos 
laborais relevantes para a 
prevenção, promoção e 
proteção em saúde e segurança 
do trabalhador,  bem como 
desenvolver ações para a 
prevenção de acidentes e 
incidentes, além das que 
tenham como desfechos 
saudáveis o bem estar, o 
engajamento e a segurança no 
trabalho institucional.  

PROGESP Div. Seg.no Trabalho: a.  
Solicitação de informação 
específica os departamentos 
Acadêmicos sobre identificação 
de docentes em potencial riscos 
associados e os produtos/locais 
que comporiam essa situação 
para análise técnica da área; B. 
elaboração de OS para acidentes 
de trabalho; C.  OS para uso de 
equipamentos de proteção 
individual (EPIs). Div. Bem estar 
no Trabalho: Pesquisa de clima 
organizacional e de bem estar dos 
servidores para obter evidência.. 
D. lau 

50% 

Pesquisa de clima organizacional e de bem-estar no trabalho, curso 
de primeiros socorros para comunidade acadêmica, Mapa de Saúde 
que identifica o grau de risco dos servidores, por departamento 

  X X X 

Criar o programa de incentivo à 
saúde mental dos servidores da 
UFCSPA 

PROGESP Atendimento a servidores por 
demanda, elaboração da Politica 
de saúde mental dos servidores e 
preparação de edital para 

35% 

Edital lançado em 2019 para aplicação em 2020 

  X X X 



programa de Bem estar dos 
servidores na UFCSPA.  

Estabelecer fluxos e parcerias 
para emissão do Laudo de 
Avaliação Ambiental da UFCSPA 
para fins de análise técnica das 
concessões de adicionais 
(insalubridade, periculosidade, 
etc.) e de dimensionamento de 
EPIs, adequações laborais e 
outros previstos para as 
diferentes funções 

PROGESP Pedido de contratação de PPRA e 
PCSMO, além dos LTCAT para 
realização desse mapeamento e 
programas - aguardando resposta 
do MPOG; em elaboração do fluxo 
e da OS sobre adicionais que 
necessitam de laudo técnico.  

50% 

Realizado para avaliação técnica de 6 servidores, como pedido de 
aposentadoria especial. Colaboração técnica em andamento  para 
emissão dos laudos técnicos. 

  X X X 

Criar o programa para 
orientação da aposentadoria na 
UFCSPA 

PROGESP em planejamento 

5% 

No ano de 2019 foi realizado um Talk Show "Bem-Estar na 
Aposentadoria: Planejamento Financeiro", para orientação aos 
servidores da UFCSPA. Ficando em aberto a possibilidade de 
conversa com o servidor responsável para dúvidas e 
esclarecimentos. 

  X X X 

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% 

Meta 100% atingida 

X X X X 

Objetivo 3 -  Gerar Inovação em Processos de Trabalho 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Resultados obtidos no período (segundo ano da gestão) Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Promover ações inclusivas com 
foco nas pluralidades e na 
diversidade que gerem um 
repertório de ideias e de 
inovação desenvolvidos por 
servidores da UFCSPA 

PROGESP Não foi realizado. O CON-
PESSOAS tem ações inclusivas 
relativas aos editais de concursos 
públicos que preveem cotas.  

Em 
planejame
nto 

Abordagem realizada na ação referente ao PDI, II Forúm PROGESP: 
Responsabilidade Social, Diversidade de Gênero, Diversidade Racial, 
Sustentabilidade 

    X   

Criar ações e programas que 
desenvolvam a visão sistêmica 
dos servidores em suas 
diferentes funções e que 
despertem e sensibilizem os 
servidores para uma conduta de 
cooperação e coletividade no 
desenvolvimento de suas 
atividades 

PROGESP Em planejamento Em 
planejame
nto 

Curso de formação em ética no serviço publico,  de Habilidades em 
Regulação Emocional no Trabalho  

    X X 

Promover a articulação dos 
diferentes conhecimentos e 
saberes dos servidores que 
tenham relevância social e 
profissional para a gestão de 
pessoas na UFCSPA 

PROGESP Em planejamento Em 
planejame
nto 

Abordagem realizada na ação referente ao PDI, II Forúm PROGESP: 
Responsabilidade Social, Diversidade de Gênero, Diversidade Racial, 
Sustentabilidade 

      X 

Criar um sistema de inteligência 
institucional em gestão de 
pessoas  voltado para a criação 

PROGESP 

Em planejamento 

Em 
planejame
nto 

Implementação do SEI para todos os processos de gestão com 
pessoas. Padronização do fluxo dos processos e da documentação 
que deve ser inserida em cada processo 

      X 



e a consolidação de políticas, 
fluxos, regramentos e práticas 
profissionais dos servidores na 
UFCSPA 

Objetivo 4 - Implementar políticas efetivas de saúde integral e segurança do trabalho 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Resultados obtidos no período (segundo ano da gestão) 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 que tiveram suas 
atividades laborais mapeadas em 
relação aos riscos ocupacionais. 

70% 

Não executada 

X X X X 

Consolidar o Laudo de Avaliação 
Ambiental da UFCSPA para fins 
de concessão de insalubridade, 
periculosidade e demais 
adicionais 

PROGESP Laudo qualitativo elaborado 100% 

Laudo e avaliação quantitativa elaborados e entregues    

X X 

  

Objetivo 5 -Construir e implementar a política de assistência estudantil na UFCSPA 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Resultados obtidos no período (segundo ano da gestão) Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

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

PROEXT Lançamento do Edital. 
Publicaçã
o do Edital 

Editais construídos e divulgados: Edital Extraordinário de Assistência 
Estudantil 2019 - Edital Proext nº 01 de 30 janeiro de 2019 – Edital 
de abertura do processo de seleção para a concessão de auxílios do 
Programa de Auxílio Estudantil (PAE) da UFCSPA para estudantes 
calouras e calouros no ano de 2019. 
- Edital de Assistência Estudantil 2019 - Calouros - Edital Proext nº 
011 de 15 de agosto de 2019 - Edital de abertura do processo de 
seleção para a concessão de auxílios do Programa de Auxílio 
Estudantil (PAE) da UFCSPA para estudantes no ano de 2019. 
- Edital de Assistência Estudantil 2020 - Veteranos – Edital Proext nº 
14 de 30 de outubro de 2019 - Edital de abertura do processo de 
seleção para a concessão de auxílios do Programa de Auxílio 
Estudantil (PAE) da UFCSPA para estudantes veteranos no ano de 
2020. 

X X X X 

Desenvolver o sistema online 
para a submissão de processo 
para seleção de auxílio 
estudantil 

PROEXT Criação do Sistema. 

Colocação 
do 
Sistema 
online 

Ainda não desenvolvido. Disponibilização do Guri (UNIPAMPA), mas 
ainda não em execução. 

  X     

Acompanhar alunos 
contemplados com a assistência 
estudantil 

PROEXT 
Número de atendimentos; 
entrevistas; visitas domiciliares 

Pelo 
menos 
50% dos 
beneficiári
os 
acompanh
ados 

100% dos alunos beneficiários acompanhados: frequência, 
desempenho acadêmico, saúde mental e bem-estar, intermediação 
de conflitos 

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 Relatório construído 

X X X X 



contempl
ados com 
a 
assistênci
a 
estudantil
. 

Objetivo 6 - Criar o Núcleo de Políticas de Inclusão e Ações Afirmativas 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Resultados obtidos no período (segundo ano da gestão) Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Fortalecer ações de inclusão 
social para os alunos da 
instituição, favorecendo 
igualdade de oportunidades por 
meio de ações afirmativas 

PROEXT 
Número de ações afirmativas 
realizadas 
 

NA 
O Núcleo de Inclusão e Diversidade passou em 2019 a ser 
responsabilidade da PROGRAD e não mais da PROEXT. A PROEXT 
organizou, junto com o Coletivo Negro-Raça, a  Semana da 
Consciência Negra da UFCSPA de 18/11/2019 a 22/11/19 

  X  

Objetivo 8 - Aprofundar o relacionamento com Locais de Prática 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Resultados obtidos no período (segundo ano da gestão) 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 
Reuniões durante 2017 com a comissão de interlocução santa casa, 
atividade interrompida em 2018 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 

Discussão sobre estes temas são frequentes nas reuniões da 
COREME. A PROPPG e a COREME estão em contato com pedagoga 
da UFCSPA para organizar um curso de capacitação para 
preceptores e residentes. A COREMU tem um curso de apoio a 
pesquisa clínica bem organizada. X X X X 

Fortalecer as relações 
interinstitucionais com os locais 
de prática 

Reitoria 
    

Reuniões periódicas com a direção da santa casa, indicação de 
membros da santa casa para CONSUN e CONSEPE, reunião com 
direção do HPV, Hospital Conceição e reuniões periódicas com SMS x x x x 

Buscar sustentabilidade através 
de projetos conjuntos com os 
locais de prática para captação 
de recursos 

Vice-Reitoria 

Projetos elaborados 3 

O Escritório de Projetos (EP) auxiliou na elaboração das propostas 
dos projetos para obtenção de fomento externo, atuando junto à 
Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação, Coordenação de Pesquisa 
e Coordenadores de Projetos, auxiliando na compilação dos dados 
institucionais (infraestrutura, cursos de Pós-graduação, etc.), no 
preenchimento dos formulários eletrônicos de submissão de 
propostas, na elaboração e envio dos recursos ao indeferimento de 
propostas; o escritório providenciou os documentos necessários à 
assinatura dos convênios  dos projetos aprovados. Editais de 2019: 
https://www.ufcspa.edu.br/pesquisa-e-inovacao/apoio-a-
pesquisa/editais-externos x x x x 

Objetivo 9 - Promover a Integração da Comunidade Universitária 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Resultados obtidos no período (segundo ano da gestão) Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Criar espaços para integração 
no campus central 

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

100% 
Meta 100% atingida 

X X X   



 

Eixo Temático 2 - Gestão Baseada em Evidências 

Execução dos novos espaços de 
convivência 

70% 
Meta 100% atingida X X X   

Realizar ações de integração 
dos terceirizados às atividades 
acadêmicas na UFCSPA 

PROGESP 
Número de ações realizadas e 
número de terceirizados 
beneficiados 

5 ações 
por ano 

 PROGESP - PROEXT (Dia das Crianças na UFCSPA 19/10/19) 
Panetone Solidário (Reitoria) 

X X X 
 

Objetivo 10 -  Consolidar os processos de planejamento e avaliação institucional como instrumentos de tomada de decisão 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Resultados obtidos no período (segundo ano da gestão) Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

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)100% <https://cpa.ufcspa.edu.br> b)100% 
<https://www.ufcspa.edu.br/index.php/avaliacao-institucional>; 
c)100%; d)0%; e) 83,3%; f)0% 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% Não executada X X X   

Obter evidências consolidadas 
sobre os processos de trabalho 
na UFCSPA quanto ao bem 
estar, realização profissional,  
aprendizagem contínua e 
desempenho dos servidores. PROGESP 

Pesquisa de clima organizacional 
e bem-estar em andamento. 
Previsão de encerramento em 
jan/19 

80% 

Pesquisa de clima organizacional será novamente realizada em 
2020. Resultados de 2019 entregues e comunicados na UFCSPA 
nos Conselhos Superiores e em reunião aberta para essa 
finalidade   X X X 

Atualizar o SIAPE conforme 
revisão PROGESP 

Manter sistema atualizado 
 100% Em processo constante de atualização X X X X 

Identificar e descrever os 
macroprocessos de trabalho 
relacionados às ações em 
gestão de pessoas na UFCSPA, 
com foco em realizar o 
mapeamento dos processos 
críticos na área 

PROGESP 

Feito mapeamento de 15 
processos críticos, DAP realizou o 
fluxo dos processos de: 
afastamento para licença-
gestante, informações para 
ações judiciais, dentre outros.  

50% 

Elaboramos e implementamos a Gestão de Riscos nos Processos 
da PROGESP. No início desse estudo estávamos com 75 processos 
no SEI (mapeados) e 63 processos internos que não estavam no 
sistema SEI conforme informações dos servidores. Totalizando 138 
processos que são realizados na PROGESP, e a cada dia agregando 
mais processos com a implementação dessa Pró-reitoria. 
Analisando os processos e aplicando a Gestão de Riscos conforme 
estudos apropriados e com a orientação da auditoria da 
universidade, classificamos os 138 processos, em 12 
macroprocessos, separando e direcionando por assunto.   X X   

Realizar pesquisa de clima 
institucional e bem estar dos 
servidores de forma 
sistemática PROGESP 

em andamento 

95% Pesquisa de clima realizada no ano de 2019   X X X 

Consolidar o Plano de 
Desenvolvimento Institucional 

PROPLAN 
Seminários para 
Acompanhamento do   

Em 2019 foi elaborado o novo PDI (2020-2029) e realizados 2 
seminários e 2 audiências públicas   X X X 



  

(PDI) como instrumento 
norteador da UFCSPA 

cumprimento  das diretrizes 
estabelecidas no PDI 



Objetivo 11 -  Consolidar os processos de planejamento e avaliação institucional como instrumentos de tomada de decisão 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Resultados obtidos no período (segundo ano da gestão) Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Atualizar os marcos teóricos 
legais da Universidade 
(Estatuto e Regimento Geral) 
com base no PDI 

Reitoria 
Revisão dos documentos 
aprovada pelo CONSUN 

Alteração 
do 
Estatuto e 
Regiment
o Geral 
aprovado
s pelo 
CONSUN A revisão do regimento e estatuto será realizada em 2020   X X  

Revisar o organograma 
institucional, o estatuto e o 
regimento para inclusão das 
ações e delegações da Progesp 

Progesp Estatuto com inclusão da 
Progesp aprovado. Organograma 
enviado, aguardando aprovação. 
Regimento será encaminhado.  

70% 

Organograma da PROGESP aprovado com a inclusão de todos os 
departamentos e divisões:  
Departamento de Desenvolvimento de Pessoas, com as seguintes 
diviões: Divisão de Desenvolvimento de Carreira e pela  Divisão de 
Desenvolvimento de Competências;  
Departamento de Administração de Pessoas, com as seguintes 
divisões: Divisão de Processamento de Folha de Pagamento, 
Divisão de Benefícios Previdenciários, Ações Judiciais e Registros 
de Atos de Pessoal e  Divisão de Ingresso, Movimentação e 
Acompanhamento de Pessoal; 
Coordenação de Concursos Públicos e Normas de Pessoal; 
Departamento de Bem-estar, Saúde e Segurança no Trabalho, com 
as seguintes divisões: Divisão de Bem-estar e Saúde no trabalho e 
Divisão de Segurança no Trabalho; e  
Coordenação de Estratégia e Inovação em Gestão com Pessoas   X X   

Desenvolver sistema de 
indicadores de desempenho e 
a avaliação de Desempenho 
baseada nas competências 
necessárias ao cargo de 
lotação que tenha como foco 
o aprendizado contínuo 

PROGESP Realizado a partir do 
mapeamento das competências.  
 

50% 

Mapeamento de competências de gestão com pessoas mapeadas 
e definidas (competências de bem-estar, coletivas, em gestão, 
socioemocionais e técnica).   X X 

Elaborar, revisar ou aprimorar 
as normativas de 
administrativas existentes, 
com vistas a melhorar o 
planejamento e gestão 
institucional  

PROGESP OS de estágios e OS 
equipamentos EPIS publicadas. 
Normas para gratificação de 
cursos e concursos 
encaminhada; norma para CPPC 
aguardando aprovação dessa 
norma. Em elaboração OS das 
CADs, OS de acidentes de 
trabalho, OS de afastamentos 50% 

Ordem de serviço 01/2019 Instrui os procedimentos e prazos 
para o acompanhamento do estágio probatório do servidor 
docente na UFCSPA. 
Ordem de serviço 02/2019 sobre afastamentos de curta duração 
(até 15 dias)   X X X 

Objetivo 12 -  Normatizar, qualificar e consolidar os processos administrativos 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Resultados obtidos no período (segundo ano da gestão) Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Revisar as normativas 
administrativas já existentes 
no âmbito da PROAD, 

PROAD 

Número de normativas revisadas  100% das 
normas 
em vigor 
revisadas 

Em andamento - 85% da meta já cumprida. As normas estão sendo 
revistas e/ou revogadas constantemente, de acordo com suas 
aplicabilidades atuais. Nos anos de 2017, 2018 e 2019 foram 
revisadas e/ou revogadas 33 normas pré-existentes a 2017. X X X X 



objetivando melhorar os 
processos de trabalho 

Conforme controles da PROAD, para cumprimento integral da 
meta, resta a revisão de 7 normativos antigos, incluindo 
importantes temas como Patrimônio, Protocolo e Acessos às 
Dependências da Universidade.  

Criar normativas necessárias a 
implementação de melhorias 
nos processos de trabalho da 
PROAD 

PROAD 

Número de normativas criadas 100% dos 
principais 
processos 
de 
trabalho 
com 
normativa
s criadas 

Em andamento - sem mensuração possível neste momento. Nos 
anos de 2017, 2018 e 2019 foram criadas 19 regulamentações 
sobre temas novos, ou seja, que não possuíam até 2017 qualquer 
parâmetro normativo interno. Entre os assuntos mais relevantes, 
foram normatizados os procedimentos de Compras e 
Contratações Anuais, Solicitações de Almoxarifado, Uso de Cartão 
de Suprimento de Fundos para Insumos Alimentícios e Pagamento 
de Bolsas. Atualmente, restam pendentes para cumprimento 
integral da meta de revisão, a edição de normas para a Divisão de 
Patrimônio, sobre Fiscalização de Contratos, Suprimentos de 
Fundos de uso Geral, Pagamento de Bolsas, Protocolo 
Institucional, Controle de Acesso às Dependências da 
Universidade, Uso do Estacionamento entre outras.  
 X X     

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

PROAD 

Número de manuais revisados 100% dos 
manuais 
revisados 

Em andamento - sem mensuração possível neste momento. A 
PROAD, com a implantação do Sistema Eletrônico de Informações 
- SEI e do Sistema PI (Pedidos Internos), mudou substancialmente 
a diretriz desse objetivo, passando a considerar a base de 
conhecimento do SEI  e os fluxos do PI como ferramentas mais 
importantes do que os manuais internos, visto que possuem todos 
os dados necessários para uma boa compreensão dos fluxos dos 
processos e suas peculiaridades. Nesse sentido, com o início da 
implantação do SEI e do PI na PROAD em 2019, e com previsão de 
término para 2020, entendemos que a meta será cumprida dentro 
do prazo, considerando que as bases de conhecimento de todos 
os processos servirão de norte para as equipes administrativas.  
 X X X   

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

PROAD 

Número de listas de checagem 
revisadas  

100% das 
listas de 
checagem 
revisadas 

Em andamento - sem mensuração possível neste momento. A 
PROAD, com a implantação do Sistema Eletrônico de Informações 
- SEI e do Sistema PI (Pedidos Internos), mudou substancialmente 
a diretriz desse objetivo, passando a considerar a base de 
conhecimento do SEI  e os fluxos do PI também como listas de 
checagem. Nesse sentido, com o início da implantação do SEI e do 
PI na PROAD em 2019, com previsão de término para 2020, 
entendemos que a meta será cumprida dentro do prazo, 
considerando que as bases de conhecimento de todos os 
processos servirão de norte para as equipes administrativas.  
 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 

Número de guias rápidos criados 
e divulgados 

100% dos 
departart
amentos/
divisões 
com guias 
criados  

Em andamento - sem mensuração possível neste momento. Com 
a previsão de implementação do novo site institucional para 
meados de 2020, entendemos que a meta será cumprida no 
referido ano. A forma de apresentação do novo site, com inúmeras 
possibilidades mais amistosas que o atual, permitirá que cada área 
prestadora de serviços da PROAD tenha espaço para X X X    



compartilhamento das informações junto à comunidade 
universitária, cumprimento, assim, o planejamento inicialmente 
estabelecido.  
 

Criar a Comissão de Gestão 
Documental 

PROAD 

Comissão criada 
Comissão 

criada 

Em andamento - sem mensuração possível neste momento. 
Comissão não foi criada em 2019 haja vista total sobrecarga de 
trabalho dos setores envolvidos, principalmente na implantação 
do SEI. O planejamento para atingimento da meta deverá ser 
adiado para 2020, em especial pelas novas normativas que versam 
sobre o assunto, as quais necessitam de estudos ainda.  
 X X  X   

Estabelecer os fluxos 
administrativos em gestão de 
pessoas relacionadas aos 
servidores da UFCSPA que 
consolidem as ações 
institucionais 

PROGESP Fluxos da CAD e OS específica, 
Manual do Servidor, Normas de 
Pessoal revisadas ou criadas.  

30% 

Implementação do Sistema Eletrônico de Informação e com isso 
todos os processos de gestão com pessoas inseridos no sistema. 
Todos os processos necessitam de fluxos mapeados, assim 
permitindo a padronização dos documentos e do fluxo de todos os 
processos PROGESP 
   X X X 

Realizar a AFD, conforme 
legislação vigente 

PROGESP 

Iniciado o processo de 
digitalização de todas as pastas 
funcionais (estamos na letra F) 

45% 

Conforme legislação vigente no ano de 2019 foi realizado 
processo na UFCSPA, a empresa contratada pelo Governo Federal 
para a finalização do assentamento funcional digital dos 
servidores, iniciou os trabalhos no inpicio de 2020, cuja meta é 
digitalizar 1.341 pastas funcionais, totalizando aproximadamente 
212.672 páginas.O legado funcional, documentação já arquivada, 
encontra-se pronto para a digitalização por parte de empresa 
terceirizada. Os atos funcionais presentes já estão sendo incluído 
no Módulo AFD do SIGEPE pela PROGESP. 
   X X   

Implantar o programa de 
capacitação de chefias, de 
novos servidores e reciclagens 

PROGESP 

a.  Formação continuada para 
servidores (conforme 
mapeamento de necessidades da 
CIS): capacitação em Excel (15 
participantes), Gestão de 
Fiscalização e Contratos, Gestão 
de Riscos na Administração 
Pública e Governança na 
Administração pública (em 
andamento); b. Formação 
continuada para Gestores: c. 
Workshop estratégico - para 
Reitoria, todas as prós-reitorias 
(em parceria com a Proplan) - 
foram realizadas dois workshops 
com metodologias ativas e 
produção de materiais para o 
planejamento estratégico da 
UFCSPA (16h); d. Programa de 
Gestão Avançada  - capacitação 
semi-intensiva (1 gestor) e 40% 

Formação continuada para servidores com os cursos: Formação 
em Ética no Serviço Público. ENAP Dispensa e Inexigibilidade de 
Licitação, ENAP Penalidades nas Licitações e Contratos. ENAP 
Elaboração de Termos de Referência para Contratação de Bens e 
Serviços, Estágio Probatório: Programa de Acolhimento e 
Valorização do Servidor, ENAP Gestão e Fiscalização de Contratos 
Administrativos, Habilidades em Regulação Emocional no 
Trabalho. Gestão Documental na UFCSPA e ENAP Elaboração de 
Projetos 
 

  X X X 



intensiva (5 gestores) para Alta 
Administração da UFCSPA (30H) 

Objetivo 13 -  Promover a segurança da comunidade universitária e do patrimônio da universidade 
Responsável Indicador(es) Meta(s) Resultado

s obtidos 
no 
período 
(segundo 
ano da 
gestão) 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 4 

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

PROAD 

Postos com seguranças 24h 100% 

Todos os espaços de propriedade, cedidos ou locados pela 
universidade possuem posto de segurança patrimonial.  

X X X  X  

Objetivo 14 -  Implementar estratégias para otimizar a utilização dos recursos financeiros 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Resultados obtidos no período (segundo ano da gestão) Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Criar e divulgar catálogo com 
os itens constantes em estoque 
no almoxarifado, com vistas a 
evitar pedidos de aquisições de 
itens em estoque 

PROAD 

Catálogo criado e divulgado 
Catálogo 

criado 

Meta cumprida em 2018. Catálogo criado e divulgado nas 
regulamentações de compras da universidade. Cabe registrar que 
o catálogo foi aprimorado com a implantação do sistema de 
pedidos de almoxarifado em 2019. 

  X X X 

Criar e divulgar catálogo com 
bens existentes no patrimônio 
ou registrados em Atas de 
Registro de Preços, com vistas 
a evitar pedidos de aquisições 
de bens em estoque 

PROAD 

Catálogo criado e divulgado 
Catálogo 

criado 

Meta cumprida em 2018. Catálogo criado e divulgado nas 
regulamentações de compras da universidade. A meta será 
aprimorada com atualização contínua dos itens em estoque a 
partir do novo site institucional em 2020 
 

 X X  X 

Ampliar a utilização do Sistema 
de Registro de Preço como 
ferramenta de aquisição de 
bens e serviços pela 
universidade 

PROAD 

Aquisição de bens e serviços 
através do sistema de registro de 
preço 

70% das 
aquisiçõe
s através 

do 
sistema 

de 
registro 
de preço 

Meta cumprida em 2018, porém de acompanhamento contínuo. 
Foi implementada nova política de aquisições na instituição, 
passando a gerência de algumas aquisições para setores de grande 
demanda (Gerências de Laboratórios, NTI, Almoxarifado e 
Segurança do Trabalho), sendo que referidos locais passaram a 
contar com compras anuais feitas pelo Sistema de Registro de 
Preços - SRPs. Conforme levantamento apurado pelo 
Departamento de Compras e Contratos, houve um aumento de 
238% no número de itens registrados em atas pela Universidade 
entre os anos de 2017 e 2018. No ano de 2020 haverá uma 
expansão dos itens, incluindo equipamentos gerais, equipamento 
de informática e materiais da ASCOM.  X X X X 

Contratar de forma contínua 
empresa prestadora de 
serviços de manutenção 
preventiva e corretiva 
equipamentos dos laboratórios 
da universidade 

PROAD 

Empresa contratada 

Empresa 
contratad
a 

Meta cumprida em 2018. Empresa contratada e procedimentos 
internos de solicitações de manutenções regulamentados pela 
PROAD. Em 2020 haverá o aprimoramento do fluxo através da 
implementação dos pedidos via sistema PI (pedidos institucionais).  

X X X X 

Analisar todos os contratos 
continuados da universidade 

PROAD 
Análise realizada 

100% dos 
contratos 

Meta cumprida em 2018. Todos os contratos continuados com 
mão-de-obra residente, os mais onerosos para universidade, X X X X 



com vistas a possíveis 
readequações as reais 
necessidades 

analisado
s 

foram analisados junto aos setores responsáveis pelos seus 
controles e fiscalização. Houve redução de custos  no contrato de 
jardinagem com a extinção do modelo mão-de-obra residente, 
passando para modelo de execução de tarefa por empresa 
contratada. O contrato de carro institucional da Reitoria foi 
extinto. Por outro lado, em que pese a intenção de redução de 
custos, percebeu-se que a universidade ainda necessita alocar 
mais postos de terceirizados administrativos, situação que será 
estudada em 2019-2020 para possíveis adequações.  

Implementar mecanismo de 
avaliação contínua de serviços 
terceirizados 

PROAD 

Mecanismo implementado 

Mecanism
o de 

avaliação 
implemen

tado 

Meta cumprida em 2019.  Com apoio da Comissão Própria de 
Avaliação (CPA) da UFCSPA, foi possível incluir nas pesquisas de 
satisfação institucionais itens de avaliação dos contratos 
terceirizados de manutenção predial, segurança e limpeza. 
Quanto aos contratos de apoio administrativo, veículos 
institucionais e serviços de biotério, a avaliação será feita via 
RedCap. X X X   

Analisar todos os contratos de 
economatos com vistas a 
promover possíveis 
adequações aos interesses 
institucionais 

PROAD 

Análise dos contratos 100% 

Meta cumprida em 2019. Estudos finalizados e concluídos pela 
mudança do formato de concessão do espaço da cafeteria do 
prédio III, o qual deverá prever (já na nova concessão em 2020) 
critério de seleção que possibilite a redução dos preços de alguns 
alimentos ofertados à comunidade. Meta será analisada após a 
licitação de concessão para avaliar efetividade da medida. X X X   

Objetivo 15 -  Sistematizar políticas de gestão de riscos, controles internos, e boas práticas de governança 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Resultados obtidos no período (segundo ano da gestão) Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Desenvolver e implantar a 
Política de Gestão de Riscos 

PROPLAN Política de gestão de riscos 
implantada 

1º ano: 
estabeleci
mento da 
política de 
gestão de 
riscos; 2º 
ano: 25 a 
50% das  
áreas 
estratégic
as com 
planejam
ento de 
gestão de 
riscos 
estabeleci
do; 3º 
ano: 50 a 
75%  das  
áreas 
estratégic
as com 
planejam
ento de 

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 . A CGR elaborou o plano de gestão de riscos 
em 2018 e iniciou a implantação em 2019. 

X X X X 



gestão de 
riscos 
estabeleci
do; 4º 
ano: de 75 
a 100% 
das  áreas 
estratégic
as com 
planejam
ento de 
gestão de 
riscos 
estabeleci
do 

Mapear e classificar os 
principais riscos institucionais 

PROPLAN Riscos mapeados e classificados 80% dos 
riscos 
mapeado
s e 
classificad
os 

Em 2019 iniciou-se a implementação do plano de gestão de riscos 
elaborado pela comissão, com o mapeamento e classificação dos 
principais riscos institucionais relacionados a integridade (23 
processos) e gestão de pessoas (138 processos) 
 

 X X X 

Desenvolver e implantar o 
Plano de Gestão de Riscos 

PROPLAN Plano desenvolvido Plano de 
Gestão de 
Riscos 
implemen
tado 

Plano de gestão de riscos elaborado pela CGR em 2018 e 
implantado em 2019 
 

 X X  

Objetivo 16 - Estimular práticas de gestão sustentável 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Resultados obtidos no período (segundo ano da gestão) Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

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

PROPLAN Relatórios das ações realizadas Implantar 
Política de 
Logística 
Sustentáv
el na 
UFCSPA 

Em 2019  preconizou-se a continuação das iniciativas 
desenvolvidas no ano de 2018, entre outras atividades como: 
Veiculação de dicas sobre práticas sustentáveis (via e-mail 
institucional); Colocação de placas informativas sobre dicas de 
sustentabilidade nas dependências da Universidade, visando 
mudanças comportamentais na comunidade acadêmica; 
Desenvolvimento de campanhas de conscientização (veiculadas 
por e-mail e no site institucional) chamando a atenção ao uso 
racional de energia, água e materiais de consumo, visando a 
economia destes recursos na Instituição; Organização de 
treinamento aos terceirizados sobre separação e destinação 
correta dos resíduos recicláveis, conforme Decreto nº 5.940/2006; 
Participação no UFCSPA Acolhe;  Realização da Semana do Meio 
Ambiente; Participação na Feira de Saúde; Outras iniciativas, como 
a participação do NGA na organização do evento internacional “6 
Encuentro de Responsables Ambientales de Provincias, Estados y 
Regiones, de America Latina y El Caribe”. O encontro envolveu 
diversos entes da América Latina, como universidades, 
representantes governamentais, organizações privadas e 
sociedade civil, a fim de apresentar dados e discutir sobre modelos 

X X X X 



de desenvolvimento sustentáveis de forma a contribuir para 
mitigação e adaptação às mudanças climáticas; e Elaboração de 
proposta de edital para realização da Feira de Produtos Orgânicos 
na UFCSPA. 

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 

Objetivo 17 - 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) Resultados obtidos no período (segundo ano da gestão) Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Realizar mapeamento de 
processos nos órgãos 
administrativos e acadêmicos 

PROPLAN 

1) Setores com processos 
mapeados; 2)Processos 
institucionais mapeados 

1) Ano 2: 
80% e 
Ano 3: 

100%; 2) 
Ano 2: 

70%, Ano 
3: 80% e 
Ano 4: 
100% 

1) 43,2% de setores com processos mapeados 
2)36,8% de setores avaliados 
   X X X 

Formação de servidores em 
gestão por processos 

PROPLAN 

1) Docentes formados; 2) 
Técnicos-administrativos 
formados 

1) Ano 2: 
20%, Ano 
3: 35% e 
Ano 4: 
50%; 2) 
Ano 2: 

80%, Ano 
3: 90% e 
Ano 4: 
100% 

1) 7,4% de docentes formados 
2) 53,7% de técnicos formados 
   X X X 

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

Reitoria 

Participação em ações de gestão  90,0% 

Em 2019 deu-se continuidade ao Diálogos com a Comunidade (4 
edições) e Saiba Mais (03 edições), onde temas relevantes para a 
universidade são apresentados e discutidos com a comunidade 
interna ara fins de contribuição à gestão e ao planejamento 
institucional. Além disto ocorreram em sessões abertas dos 
conselhos para a apresentação de temas que imapctam no futuro 
da isntiuição: 06 de junho - Relato da situação atual da 
Universidade e ações da Gestão; 05 de agosto - Apresentação 
sobre o Programa Future-se; 08 de agosto - Projeto “Future-se”- 
encaminhamentos imediatos; 05 de setembro - Terrenos da 
UFCSPA para futuros campi: relato da situação atual e deliberação 
sobre ; destinação; 18 de novembro - apresentação e discussão do 
PDI; 12 de dezembro - deliberação sobre a proposta de novo PDI 
2020-2029. X X X X 

Integrar setores meio e 
estabelecer atribuições e 

PROPLAN 
Relatórios das ações realizadas 

Implemen
tar ações 

Não realizada em 2019 
 X X X X 



 

  

fronteiras de processos e 
procedimentos 

previstas 
no PLS e 
seu 
monitora
mento  

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 
encaminh
adas 
encerrada
s com a 
formaliza
ção do 
instrumen
to jurídico 

Os instrumentos estabelecidos ou aditivados ao longo de 2019 
foram voltados ao desenvolvimento e aprimoramento de projetos 
de ensino, pesquisa e extensão. No campo do ensino, diversos 
convênios foram firmados, a fim de proporcionar a experiência 
prática necessária à formação profissional de nossos discentes. No 
que diz respeito a pesquisa e extensão universitária, destacamos 
as parcerias propostas por docentes/técnicos e estabelecidas com 
instituições públicas e privadas, que permitiram através da 
colaboração mútua, o aprimoramento e o desenvolvimento de 
pesquisas e atividades de excelência na área da saúde.  A relação 
de instituições conveniadas para oferta de campo de estágio está 
disponível em https://www.ufcspa.edu.br/vida-
academica/graduacao/estagios, já a relação de acordos de 
cooperação técnica estão disponíveis em  
https://www.ufcspa.edu.br/pesquisa-e-inovacao/acordos 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 

não se 
aplica 

O Chamamento Público referente a celebração de convênio para 
concessão de campo de estágio possibilitou transparência e 
publicidade aos interessados em receber alunos da instituição 
para estágios mediante formalização de convênio. As informações 
referentes ao Chamamento Público 01/2018 - Campo para 
estágios curriculares obrigatórios, Chamamento Público 02/2018 - 
Campo para estágios curriculares não obrigatórios e Chamamento 
Público 03/2018 – Convênio com Agentes Integradores de Estágios 
estão publicadas desde outubro de 2018, em seus respectivos 
editais em https://www.ufcspa.edu.br/vida-
academica/graduacao/estagios X X     

Qualificar o gerenciamento e 
controle de convênios 
existentes 

PROPLAN 

Planilhas de controle criadas 
não se 
aplica 

Com o objetivo de gerenciar com precisão a relação de convênios 
oriundos ou não do chamamento público, foi estabelecida a 
utilização de planilhas como mecanismo de controle interno das 
informações. O registro das informações nas planilhas facilitou o 
acesso a informações importantes e pontuais, como por exemplo, 
data de vigência do convênio, cursos de graduação contemplados 
com a parceria e etc. X X X X 

Revisar as normas de 
relacionamento com 
fundações de apoio 

PROPLAN 

Norma revisada 

100% das 
normas 
revisadas 

As normas estão em processo de revisão pela Câmara de 
Planejamento, Orçamento e Gestão do Conselho Universitário - 
CONSUN, em conjunto com a Pró-Reitora de Planejamento. A 
revisão da Norma de Relacionamento com Fundações de Apoio foi 
finalizada e a referida câmara está trabalhando na revisão da 
Norma Operacional. Após, ambas passarão pela análise do 
CONSUN. X X     



Eixo Temático 3 - Otimização e Democratização dos Recursos 

Objetivo 18 - 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) Resultados obtidos no período (segundo ano da gestão) Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

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 

Planejam
ento e/ou 
propostas 
implantad
as 

1) Foram realizadas 05 reuniões da CEF ao longo do ano de 2019 
2) Em 2019 foram realizadas 02 apresentações relacionadas a 
espaços físicos da universidade ao Conselho Universitário: 
14/03/2019 (proposta de alteração de espaço físico dos prédios 1 
e 2, com a realocação da secretaria de extensão do segundo para 
o sexto andar e a instalação no segundo andar de um Núcleo de 
Atendimento ao Discente (NAP e Assistência Estudantil), sala de 
espera e 2 salas de atendimento e no prédio 2 e a destinação do 
espaço do Museu (com transferência o acervo  mobiliário para a 
Santa Casa, mediante comodato), situado no 4 andar do prédio 2, 
para alocação do Núcleo Cultural e construção de 4 salas multiuso, 
reversíveis para 2 salas maiores. 04/07/2019 - proposta de 
reforma para criação de Laboratório para as áreas de química e 
toxicologia; e 01 Saiba Mais sobre Espaço Físico, aberto à 
comunidade, em 09/08/2018. Além disto, em XXX foi realizado o 
Saiba Mais com o tema Restaurante Universitário, onde os 
presentes foram informados sobre a situação das obras 
necessárias e já iniciadas para possibilitar a instalação do 
restaurante no subsolo do prédio 1. X X X X 

Discutir com a comunidade 
universitária a destinação e 
utilização dos espaços físicos 
dos novos campi 

PROPLAN 

Proposta de utilização dos novos 
campi 

proposta 
criada 

Ao longo do ano de 2019 a reitoria apresentou ao CONSUN a 
necessidade de destinação dos terrenos recebidos em doação e 
adquiridos, em anos anteriores, para a implantação de novos 
campi. Após apontamentos da CGU, em relatório de auditoria, 
sobre a necessidade de destinação efetiva dos terrenos, e a análise 
minuciosa da gestão, levando em consideração a precariedade dos 
recursos de investimento destinados pelo MEC às universidades 
federais no últimos anos e a previsão para os anos vindouros, o 
Conselho Universitário deliberou por suspender a implantação dos 
Campi e deliberar pela destinação dos respectivos imóveis, de 
forma que: a) doar os imóveis (terrenos) com área de 2.123,92m2 
e 9.060m2, localizados no Bairro Santa Tereza, em Porto Alegre 
(RS), para o Departamento de Polícia Federal ou para a Secretaria 
de Patrimônio da União; b) devolver o imóvel (terreno) com área 
de 24.636,82m, localizando no Bairro Igara, em Canoas (RS), à 
Prefeitura Municipal de Canoas (RS), com área de 24.636,82m2 -  
(RESOLUÇÃO Nº 23/2019/CONSUN, DE 5 DE SETEMBRO DE 2019, 
publicado no Boletim de Serviços Boletim de Serviço nº 142 de 
13/09/2019)- 
https://www.ufcspa.edu.br/documentos/boletim/ufcspa-
boletim-de-servico-2019-09-13.pdf)   X X X 



Otimizar a ocupação dos 
espaços físicos  

PROPLAN 

Visitas aos diferentes espaços 
físicos da universidade e 
reuniões de estudos 

100% 
75% realizado em 2019 

X X X X 

Reforma prédio 2 do campus 
centro 

100% 
75% realizado em 2019 

  X X   

Reforma e setorização de 
ambientes no prédio 1 do 
campus centro 

70% 
75% realizado em 2019 

  X X X 

Projeto e aquisição de 
mobiliários 

80% 
50% realizado em 2019 

X X X X 

Disponibilizar espaço para 
implantação de almoxarifado 
de produtos químicos 

PROPLAN 
Depósito de químicos 
disponibilizado 

100% 
65% realizado em 2019 
 

  X     

Implantar o Restaurante 
Universitário 

PROPLAN Espaço para RU reformado 100% 
50% realizado em 2019, pois a execução depende da liberação do 
espaço do subsolo após a reforma das demais áreas  

  X X   

Consolidar a política 
institucional de gerenciamento 
de resíduos 

PROPLAN 
Plano de gerenciamento de 
resíduos 

100% 

Comissão estabelecida em outubro de 2018   X     

Ação em andamento. Plano eaborado pela comissão de resíduos e 
entregue para avaliação 

  X X X 

Aprimorar a infraestrutura 
física das instalações prediais 
da UFCSPA 

PROPLAN 

As-built das instalações prediais 50% 40% realizado em 2019     X X 

Impermeabilização de 
coberturas e fachadas nos 
prédios do Campus Central 

50% 

25% realizado em 2019 

    X X 

Ampliação da potência elétrica 
da subestação do Prédio 3 

100% 
50% realizado em 2019; realizada apenas reforma do 
transformador 
 

  
  

X 
  

  
X 

  
  

Reestruturação do 
abastecimento de água no 
Campus Central 

100% 100% realizado em 2019 
 

  
  

  
  

 
X 

  
X 

Reestruturação da rede lógica do 
Prédio 1 

50% 20% realizado em 2019 
 

  
  

X 
  

X 
 

  
X 

Restruturação do sistema de  
abastecimento e distribuição de 
gás do Campus Central 

50% não realizada em 2019 
 

  
  

X 
  

X 
 

 X 

Adequação e otimização do 
sistema de recolhimento de água 
da chuva do prédio 3 

50% 100% realizado em 2019 
 

  X X   

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

PROPLAN 

Sinalização de rotas de fuga e 
incêndio 

100% 
80% realizado em 2019 

X X X   

TR e contrato para manutenção 
das instalações de combate a 
incêndio 

100% 
Não realizada em 2019 

  X X   

Tramitar os PPCIS dos prédios 1,2 
e 3 pelo Corpo de Bombeiros 

80% 
33% realizado .  Emissão do certificado de conformidade do PPCI 
do prédio 1 pelo Corpo de Bombeiros 

X X X X 



Objetivo 19 - 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) Resultados obtidos no período (segundo ano da gestão) Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

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

PROPLAN 
% Usuário - UFCSPA, % Sistemas 
Integrados, % processos - 
Informatizados 

80% , 
60%, 50% 

Em 2019 os percentuais atingidos foram de 75% de sistemas com 
acesso único por ano / sistemas atualizados no ano anterior , 50% 
de sistemas integrados / sistemas integrados no ano anterior  e 
25% de processos informatizados por ano / processos 
informatizados no ano anterior 

X X X X 

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

PROPLAN % processos SEI   
O Sei foi implantado, com sucesso, em abril de 2019 para a 
tramitação dos processos institucionais.  

X X     

Desenvolver sistemas 
computacionais para as áreas 
administrativas e acadêmicas, 
de acordo com o PDTIC 

PROPLAN 
% Sistemas Desenvolvidos  - 
PDTIC 

  Foram implantados 43,7% dotal de sistemas previstos no  PDTIC 

  X     

Readequar a rede sem fio da 
universidade para permitir 
acesso em todos espaços da 
UFCSPA 

PROPLAN % Espaços conectados 80% 
90 % de espaços conectados / espaços conectados no ano 
anterior 

X X X X 

Melhorar o serviço de E-mail da 
UFCSPA 

PROPLAN 
% E-mails não recebidos e % 
satisfação do usuário 

5%, 75% 6% E-mails não recebidos ,  50,2% % satisfação do usuário   X X X 

Reestruturar o cabeamento 
físico e lógico da UFCSPA 

PROPLAN % de andares reestruturados 50% 
10% de andares reestruturados por ano / % de andares 
reestruturados do ano anterior 

  X X X 

Definir e publicar as principais 
políticas de TI 

PROPLAN % Políticas  Publicadas 100% Em elaboração   X X X 

Estudar a viabilidade de 
implantação da comunicação 
por VoIP 

PROPLAN % custo reduzido ao ano 30% Não realizado em 2019   X X X 

Consolidar o Repositório 
Institucional como estratégia 
para divulgação da produção 
cientifica e de materiais para 
fins educacionais da UFCSPA 

PROPLAN 

Repositório Institucional 
estabelecido 

Incluir 
todas as 

produçõe
s 

científicas 
enviadas 

e 
autorizad

as para 
publicaçã

o - 
período 
2017  a 

2021 

Em 2019, dando continuidade ao trabalho do ano anterior, a 
Biblioteca manteve o Repositório Institucional para atender seu 
objetivo de viabilizar o acesso livre às informações produzidas no 
âmbito da Universidade, voltadas, prioritariamente, às atividades 
de ensino, pesquisa e extensão, contribuindo para maximizar a 
visibilidade e o uso da produção intelectual desenvolvida na 
Universidade, por meio do armazenamento de longo prazo de 
objetos digitais completos ou parciais, facilitar a gestão da 
informação disponível em meio digital, desenvolvendo-o para 
que possa reunir em um único local seus documentos científicos 
e educacionais.  Identificou, através de um projeto, questões 
para descrição e incorporação dos objetos digitais em seu 
repositório, visando incorporar materiais para fins educacionais 
da UFCSPA, de acordo com o plano de metas da Instituição X X X X 

Objetivo 20 - Qualificar as ações de gerenciamento, manutenção e segurança do parque tecnológico e dos serviços de informática 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Resultados obtidos no período (segundo ano da gestão) Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 



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

PROPLAN 
Equipamentos adquiridos; 
Softwares 
adquiridos/implantados 80% 

1) Não foram adquiridos  novos computadores em 2019, 
uma vez que os mesmo foram adquiridos por Registro de Preços 
em 2018 
2) Foram adquiridas licenças temporárias para os 
softwares Adobe, Software Even 3 para Congresso da UFCSPA e 
Orçafacio para a Divisão de Engenharia 

 X X X X 

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

PROPLAN 
Número de atendimentos 
concluídos em até 24h 

80% 
88% de número de atendimentos concluídos em até 24h 
ano/atendimentos concluídos em até 24h no ano anterior 
 

X X X X 

Discutir e redimensionar os 
serviços de informática  

PROPLAN 
Serviços revistos e 
redimensionados 80% 

70% de serviços revistos e redimensionados no ano 
X X X  X 

Objetivo 21 - 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) Resultados obtidos no período (segundo ano da gestão) Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Mapear e organizar as 
demandas de servidores junto 
às Pró-reitores e aos 
departamentos  PROGESP 

Critérios para tomada de decisão 

10% 

Implantação do Plano de Trabalho, Planejamento Estratégico e 
Gestão de Risco, definido pelas pró-reitorias em conjuntos com 
suas coordenações e departamentos vinculados   X X X 

Identificar as normativas 
internas e de regulamentações 
a que a universidade está 
sujeita para estabelecer os 
processos de trabalho 
adequados e mais efetivos para 
UFCSPA PROGESP 

Número de documentos 
adequados 
 

60% 
 

Implementação do SEI  e em cada processo a inclusão de uma base 
de conhecimento, a qual possui todo a instrumentação legal de 
cada processo aberto. O servido pode pesquisar a legislação em 
vigor    X  

Discutir e dimensionar a 
distribuição de vagas por meio 
da escuta ativa, representativa 
e democrática com os 
servidores acerca das 
necessidades institucionais da 
UFCSPA (assegurando a 
representatividade de 
técnicos-administrativos e 
docentes nas comissões e/ou 
grupos de trabalho) PROGESP 

critérios para representatividade 
e tomada de decisão 20% Em discussão com a Reitoria.    X X   

Elaborar uma nova política de 
concursos e contratações na 
UFCSPA, por meio da 
confecção de editais-padrão e 
de realização de trabalhos 
conjuntos com os 
departamentos solicitantes, 
acerca das necessidades PROGESP 

Feita revisão de edital de 
professor substituto, com 
padronização de documentos. 
Realizado contatos contínuos 
com os departamentos para 
instruir sobre os processos. Feita 
revisão do edital pelo primeiro 
departamento que mandou o   

Fluxo dos processos de provimento de professor efetivo e 
substituto implementados no SEI-UFCSPA, proporcionando a 
padronização das solicitações e do edital   X X   



 

Eixo Temático 4 – Ensino-aprendizagem 

específicas e reais de cada 
Departamento 

pedido (validação). Estamos 
trabalhando no edital de 
professor efetivo agora, e todos 
os documentos decorrentes.  

Revisar e propor normas e 
procedimentos para realização 
de concursos, incluindo o 
delineamento da Seleção dos 
Membros das Comissões 
Administrativas dos Concursos PROGESP 

Enviado para Reitoria a norma 
para gratificação de curso e 
concurso; aguardando 
aprovação para enviar as das 
comissões administrativas de 
concursos públicos.    

No ano de 2019 foram realizadas as atualização e alinhamento dos 
editais à legislação vigente. E está em andamento junto a Reitoria 
o processo referente a norma para gratificação de curso e 
concurso.   X X   

Promover a formação e o 
aperfeiçoamento dos 
membros das bancas de 
Concurso de forma continuada, 
na atuação da nova CPC PROGESP 

 Revisto o manual para as 
comissões de concursos públicos 
que atuarão em janeiro e reunião 
de orientação dos mesmos. 

  

No ano de 2019  ocorreu a implementação das capacitações para 
as comissões administrativas dos concursos públicos e processos 
seletivos. Criação de grupo de trabalho e desenvolvimento do 
manual de procedimentos a serem adotados pelas comissões 
atuantes nos processes seletivos    X X X 

Objetivo 22 -  Qualificar a gestão administrativa e pedagógica da PROGRAD 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Resultados obtidos no período (segundo ano da gestão) Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

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 
atribuiçõe
s e fluxos 
mapeado
s e 
descritos 
até 
fevereiro 
de 2019. 

100% das atribuições de Coordenações, Chefias e Secretarias  
foram publicadas em normativa da PROGRAD. Para o 
mapeamento dos fluxos, inicialmente foi necessário mapear os 
processos. Dados quantitativos: 146 processos mapeados, com 30 
fluxos já elaborados e 116 em processo de elaboração. PROGRAD 
GABINETE- 27 processos mapeados 
COORDENAÇÕES DE CURSO – 62 processos mapeados 
DERCA - 33 processos mapeados  
DEPARTAMENTOS ACADÊMICOS - 11 processos mapeados 
ASSESSORIA ÀS CHEFIAS (ACD) - 13 processos identificados 

x x x   

Objetivo 25 -  Reelaborar e reeditar documentos institucionais de cunho pedagógico com colaboração da comunidade universitária 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Resultados obtidos no período (segundo ano da gestão) Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

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 
indicador
es de 
acompan
hamento 
da 
implantaç
ão do PPI 
e Relatos 

Acompanhamento do PPI através do Fórum PPI. Dados de 
2019/Terceira edição do Fórum PPI: 14 grupos; 13 relatórios; 892 
participações (23,5% a mais que em 2018).  
 

x x x x 

Objetivo 26 -  Desenvolver a formação docente continuada como um dos marcos centrais da PROGRAD 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Resultados obtidos no período (segundo ano da gestão) Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 



 

Eixo Temático 5 – Interação Dialógica com a Sociedade 

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

PROGRAD Eventos ofertados 50% de 
participaç
ão dos 
docentes 
ao ano 

12 modalidades diferentes de atividades de formação docente. 
410 participações. 27% de participações a mais que o ano de 2018 
 

x x x x 

Objetivo 28 -    Construir e consolidar a Política de Extensão da UFCSPA 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Resultados obtidos no período (segundo ano da gestão) Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Realizar “Diálogos” sobre a 
política 

PROEXT Número de  Diálogos realizados; 
Número de participantes 

01 a 02 
diálogos 
realizados
/ano 

Em construção X X X X 

Submeter a política para 
apreciação e aprovação do 
CONSUN 

PROEXT Encaminhar a Política ao 
CONSUN e apresentar em sessão 
do Conselho 

Política 
aprovada 
e 
publicada 

Em construção X X X  

Objetivo 29 -    Consolidar o Uso do Sistema de Extensão (SiEx) 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Resultados obtidos no período (segundo ano da gestão) Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Constituir rotina de avaliação, 
monitoramento e manutenção 
do SiEx 

PROEXT Número de procedimentos 
operacionais realizados 

100% dos 
problema
s 
corrigidos 100% dos problemas detectados resolvidos em curto tempo 

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 Foram realizados 5 Pontos de Encontro durante o ano de 2019: 

09/05; 27/06; 08/08; 12/09 e 14/11/19 

X X X X 

Objetivo 30 -    Ampliar o envolvimento da comunidade em atividades de Extensão Universitária 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Resultados obtidos no período (segundo ano da gestão) Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Criar o Catálogo de Programas 
e Projetos de Extensão da 
UFCSPA 

PROEXT 
Atualizar os dados dos 
Programas e Projetos ativos 

Catálogo 
criado 

Em construção 
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 

2 Rodas de Conversa realizadas em 24 e 29/10/19 

X X X X 

Mapear editais para fomento 
para extensão universitária 

PROEXT Número de editais identificados 

Submeter 
ao menos 
1 
programa 
ou 1 
projeto  

Não foi lançado nenhum edital externo de fomento para 
Extensão 

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 
Programa
s 
contempl
ados Sem editais disponíveis 

X X X X 

Objetivo 31 -    Estruturar e implementar o Restaurante Universitário 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Resultados obtidos no período (segundo ano da gestão) Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Elaborar o projeto do RU PROEXT Projeto realizado 

Projeto 
apresenta
do no 
CONSUN 

Projeto finalizado e enviado para Reitoria Processo n. 
23103.001737/2019-13 em 11/11/19 
 

X X  X   

Executar o projeto do RU PROEXT Projeto licitado; início das obras 

Obra 
concluída 
e RU em 
funciona
mento 

Obras anteriores, para liberar o subsolo, em andamento 
 

  X X    

Objetivo 32 -     Fortalecer e ampliar a participação da UFCSPA na sociedade 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Resultados obtidos no período (segundo ano da gestão) 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 

Realizaçã
o de 1 a 2 
edições / 
ano 

1  Edição por ano realizada. Realizado em 25/05/19, das 9h às 17h, 
envolveu em sua equipe executora 63 docentes, 26 Tas e 744 
discentes. Público presente 3.812 visitantes. 
 

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 
recebend
o 
atividades 
de 
extensão/
ano; 20% 
escolas 
recebend
o 
atividades
/ano e 
aumentar 
em 20% o 
número 
de 
beneficia
dos/ano 

No ano de 2019 foram realizados no DDA 19 Programas/Projetos 
de Extensão. 
 

X X X X 

Objetivo 33 -    Construir a gestão cultural da UFCSPA 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Resultados obtidos no período (segundo ano da gestão) Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 



 

Eixo Temático 6 – Pesquisa e Inovação 

Criar espaços alternativos de 
expressão artística e cultural 

PROEXT Número de espaços 

Aumentar 
o nº de 
espaços 
em 
relação a 
2018 

Atividades culturais realizadas em novos espaços no ano de 2019, 
bem como ocupação de espaços para atividades não usuais: Praça 
dos Cubos, Saguões do Prédio 1 e 2, salas de aula 
 

    X   

Fortalecer a atuação do 
Núcleo Cultural enquanto 
órgão executivo da cultura em 
relação com a PROEXT 

PROEXT 
Núcleo estruturado, organizado 
 

Núcleo 
criado  Núcleo estruturado 

 

    

Qualificar as ferramentas de 
mensuração do impacto das 
ações de cultura 

PROEXT Presença de ferramentas   
Em construção 

  X X X 

Objetivo 34 -    Ampliar, diversificar e democratizar a Agenda Cultural da UFCSPA 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Resultados obtidos no período (segundo ano da gestão) Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Lançar editais internos e 
externos de ocupação dos 
espaços de cultura 

PROEXT Realização de editais 2/ano 2 editais externos no ano de 2019 (música e artes visuais) e 2 
chamadas internas (um por semestre, inscrição em formulário 
próprio). 

 X X X 

Aumentar a 
representatividade setorial e 
social 

PROEXT Número de setores Contempl
ar pelo 
menos 06 
setores 

Aumento da representatividade setorial: incluído moda, teatro, 
dança, artesanato, literatura, oficinas e cursos musicais.  
Aumento da representatividade social nas artes visuais com 
ações para novos públicos  

 X X X 

Aumentar a participação das 
comunidades interna e externa 
nas ações culturais 

PROEXT Número de participantes nas 
atividades 

Ano 
Atual/Ano 
Base x 
100 Em construção 

 X (Ano 
Base) 

X X 

Objetivo 35 -   Buscar a consolidação dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu  
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Resultados obtidos no período (segundo ano da gestão) Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Implantar o Portal do Professor 
como ferramenta de gestão 
das disciplinas na pós-
graduação  

PROPPG 
Portal do Professor sendo 
utilizado por alunos e 
professores da pós-graduação  

1) 100 %  
Todas os registros de frequência e resultados de avaliação das 
disciplinas  são feitos diretamente pelos professores no portal. 

- 100% 100% 100% 

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 
 2) PPG´s presentes nos eventos 

1) 4 por 
ano 

2) 100%  

a) Em 11 e 12 de abril de 2019 foi realizado o II Encontro de 
Autoavaliação dos PPGs da UFCSPA. Foi um evento aberto à 
comunidade acadêmica e contou com a participação de alunos 
de professores dos PPGs da UFCSPA. O propósito do evento foi o 
de incentivar a cultura de autoavaliação e promover um 
aprofundamento da reflexão sobre o tema dentro da Pós-
Graduação.  Foram realizadas reuniões com os Coordenadores de 
Avaliação de diferentes áreas da CAPES, especialmente 
convidados pela UFCSPA para o Evento.  
b) Comparecimento de todos os Coordenadores nos Seminário 
de Meio de Termo da CAPES, Brasília, entre agosto e outubro de 

1) 4 
2) 25% 

1) 8 
2) 50% 

1) 12 
2) 75%  

1) 16 
2) 

100% 



2019. 
c) Visita do Coordenador da área Medicina I da CAPES, Prof. Luis 
Felipe Ribeiro Pinto 1º de outubro.  
d) Reuniões com os Coordenadores dos PPGs para avaliação e 
criação de um documento padronizado com dados institucionais 
para inclusão na Plataforma Sucupira. 
e) Projeto para implementação de auto-avaliação nos PPGs da 
UFCSPA. O projeto está sendo conduzido em colaboração com a 
CPA, com a criação de um Grupo de Trabalho CPA/ProPPG e a 
aplicação de um questionário aos discentes está prevista para 
dezembro de 2019. 
f) Iniciamos o acompanhamento do egressos da pós-graduação. 
Realizamos uma pesquisa composta por questionários que foram 
enviados aos egressos dos PPGs UFCSPA no segundo semestre de 
2019. Os dados já foram analisados e os resultados preliminares 
foram apresentados para a Reitoria no mês de dezembro. 
g) Participação no Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-
Graduação da Região Sul, Caxias do Sul, RS, 5 e 6 de setembro. h) 
Foi criado o grupo de trabalho para elaborar as políticas para a 
pós-graduação na UFCSPA.   

Criar comitê de avaliação 
externo para análise de pontos 
que poderão impactar na 
avaliação da CAPES 

PROPPG 1) Criação do Comitê 
1) Comitê 

Criado 

Com parte do  II Encontro de Autoavaliação dos PPGs da UFCSPA, 
contamos com a presença de professores avaliadores das 
diferentes áreas da CAPES. Participaram da atividades os seguintes 
convidados: Rossana Valéria de Souza e Silva, Celso Giannetti 
Loureiro Chaves, Cláudio Simon Hutz, João Antônio Pegas 
Henriques, Lúcia Yasuko Izumi Nichiata, Maria Teresa Anselmo 
Olinto, José Antônio Rocha Gontijo, Magda Lahorgue Nunes, 
Angela Terezinha de Souza Wyse e Augusto Schrank. 

- x x x 

Criar, implementar e divulgar o 
calendário de atividades da 
pós-graduação  

PROPPG 

1) Criação da ferramenta 
 2) Publicação regular do 
calendário no sítio da UFCSPA 
 3) Número de acessos ao 
calendário 

1) 
Calendári
o criado 
2) 90%  
3) 90% 

Deve ter início em 2020, com mobilização da equipe de Secretaria 
e com o lançamento do novo site Institucional. 
 

- 
1) x 

2) 50%  
3) 50%  

1) x 
2) 75%  
3) 75%  

1) x 
2) 90% 
3) 90% 

Criar e implementar prêmio 
UFCSPA para docentes e 
discentes dos PPGs 

PROPPG 

1) Edital que regulamente a 
concorrência da premiação 
 2) Participação de programas na 
premiação 
 3) Número de premiações 
concedidas 

1) Criação 
da 

Premiaçã
o 

2) 90% 
3) 3 

prêmios 
(1 por 

categoria) 

A PROPPG lançou o edital referente ao Prêmio UFCSPA de Melhor 
Dissertação de Mestrado (acadêmico e profissional, de acordo 
com o Programa de Pós-Graduação) e Tese de Doutorado (Edital 
nº 04/2019 PROPPG) desenvolvidas no ano 2018. A partir da 
indicação dos PPGs, os trabalhos foram avaliados por Comissões 
Julgadoras que contaram com professores integrantes da UFCSPA 
e por membros externos. Os trabalhos premiados foram:  
- Análise molecular de variantes de grupos sanguíneos em 
populaçoes indígenas - Mestrado Acadêmico - Mestre Mirelen 
Moura de Oliveira Rodrigues e orientadora Professora Doutora 
Marilu Fiegenbaum -  PPG Biociências. 
- Derivação ventricular externa: desenvolvimento de protocolo 
assistencial de enfermagem direcionado ao paciente adulto -  
Mestrado Profissional - Mestre Victoria Tiyoko Moraes Sakamoto 
e orientadora Professora Doutora Rita Catalina Aquino Caregnato 

- 
1)  
2)  
3)  

1)  
2)  
3)  

1)  
2) 
3)  



  

- PPG Enfermagem. 
- Avaliação do comprometimento sensório-motor após Acidente 
Vascular Cerebral e tratamento utilizando neuromodulação – 
Doutorado Acadêmico - Doutora Ana Paula da Silva Salazare 
orientadora Professora Doutora Aline de Souza Pagnussat – PPG 
Ciências da Reabilitação. A entrega pas premiações foi realizada 
em cerimônia de encerramento do I Congresso da UFCSPA. 

Aumentar o número de cotas 
de bolsas institucionais  

PROPPG 1) Número de bolsas 
1) 

Número 
absoluto 

O número de cotas de bolsas institucionais segue em evolução. 
Para as bolsas de Mestrado foram ofertadas 5 cotas em 2017, 10 
em 2018 e 10 em 2019. As bolsas de doutorado para 2017, 2018 e 
2019 foram 2, 5 e 6, respectivamente. Para Pós-Doutorado foram 
0 em 2017, 3 em 2018 e 5 em 2019 (Edital 06/2019). Para Iniciação 
Científica, oferecemos 35 bolsas em 2017, 45 em 2018 e 50 em 
2019 (Edital IC/ITI 2019-2020). Por fim, mantivemos 6 bolsas de 
Apoio Técnico em 2019 (edital 05/2019). 
 

X X X X 



Objetivo 36 -   Desenvolver os processos de gestão da Pós-Graduação Lato Sensu 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Resultados obtidos no período (segundo ano da gestão) Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Revisar as normas dos cursos 
de especialização  

PROPPG 
1) Definir a normatização 
 2) Cursos normatizados 

1) Norma 
revisada 
2) 100% 

Foi desenvolvido novo fluxo para a abertura de novos cursos de 
especialização. A unificação dos processos de seleção, matricula 
e avaliação dos cursos de especialização também foi instituído.   

1) x 
2) 50% 

 
1) x 

2) 75%  

1) x 
2) 

100% 

Informatizar a Pós-Graduação 
lato sensu e utilizar o Portal do 
Professor como ferramenta de 
gestão acadêmica  

PROPPG 
1) Portal do Professor sendo 
utilizado por alunos e 
professores 

1) 90% 

A partir deste ano, a residência multiprofissional passou a utilizar 
o portal do professor para gerenciamento de todas as disciplinas 
ofertadas. Foi feito a digitalização de todos os documentos 
referentes à seleção, matricula, avaliação e manutenção dos 
dados dos todos os discentes da PG Lato Sensu.  Os processos a 
serem informatizados foram identificados e começaram a ser 
descritos. 

  50% 75% 90% 

Criar uma identidade visual da 
Residência Médica 

PROPPG 
1) Criação da Identidade visual da 
Residência Médica da UFCSPA/ 
Santa Casa  

1) 
Identidad
e criada 

Toda a documentação referente ao setor utiliza os dois LOGOS, o 
da UFCSPA (instituição de Ensino), e o da ISCMPA (instituição de 
Saúde). 

  x x x 

Descrever e implementar os 
processos na residência 
médica e multiprofissional   

PROPPG 1) POPs criados 1) 100% 

Finalizamos o desenho de quase todos os fluxos e processos que 
ocorrem dentro da PG Lato Sensu (Residência Médica, Residência 
Multiprofissional, Treinamento para Médicos Estrangeiros e 
Estágio sem outras instituições de Saúde (optativos e 
obrigatórios), assim como o recebimento de discentes de outras 
instituições. 

25% 50% 75% 100% 

Objetivo 37 -   Qualificar a Pesquisa na UFCSPA 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Resultados obtidos no período (segundo ano da gestão) Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Implementar um sistema 
informatizado para registro e 
acompanhamento dos projetos 
de pesquisa  

PROPPG 
1) Criação do Sistema  
2) Número de projetos 
cadastrados  

1) 
Sistema 
criado 

2)  80% Em construção 

1) x 
2) - 

1) Sim 
2) 25% 

1) Sim 
2) 

100%  

1) Sim 
2) 

100% 

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

PROPPG 

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

1) 200  
2)  23  

Em 2019, a UFCSPA conta com a home page de 86 professores e 
47 grupos de pesquisa cadastrados no CNPq. Foram atualizadas 
as homepages dos laboratórios de pesquisa e hoje 17 
laboratórios estão com susas informações atualizadas no site da 
UFCSPA. Adicionalmente, foram feitos vídeos com pesquisadores 
e técnicos que estão disponíveis nas páginas dos laboratórios. 

1) 50 
2) - 

1) 100 
2) 10 

1) 150 
2) 23 

1) 200 
2) - 

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

PROPPG 
 
1) Número de missões realizadas  

1) 25 
Edital  para Internacionalização da Pós-Graduação da UFCSPA 
lançado em janeiro de 2020. Envio para análise da Reitoria da 
minuta de resolução que normatiza as atividades do Professor 
Visitante Estrangeiro na UFCSPA.    

10 15 20 25 

Criar editais internos em áreas 
estratégicas para o 
desenvolvimento de pesquisa  

PROPPG 

1) Aumento de bolsas de apoio 
técnico 
2) Número de editais  
3) Número de docentes 
contemplados 

1) 8  
2) 80% 

Lançamento do edital (Edital Proppg 05/2019) de bolsas de Apoio 
Técnico para as Laboratório de caráter mutiusuário (Biotério, 
Central Analítica, Biologia Molecular e Patologia). Foram 
concedidas 6 bolsas.  

1) 2 
2) - 

1) 4 
2) 40% 

1) 6 
2) 60%  

1) 8 
2) 80% 

Reestruturar e fortalecer as 
ações da COMPESQ 

PROPPG 
1) COMPESQ reestruturada  
2) Grupos de  pesquisa 
certificados 

1) 
Comissão 
reestrutur

Em 2019 a COMPESQ foi novamente reestrutura com o objetivo 
de diminuir o número de componentes e que os mesmo tenham 
mais representatividade. No decorrer deste ano foram 
elaboradas as políticas para a pesquisa na UFCSPA.  

1) x 
2) 60% 

1) - 
2) 70%  

1) - 
2) 80% 

1) - 
2) 90% 



ada  
2) 90% 

Estimular parcerias com 
pesquisadores estrangeiros 

PROPPG 
1) Número de projetos em 

parceria 

1) 
Número 
absoluto 

A UFCSPA teve 9 pesquisadores contemplados no Edital de 
Internacionalização da Pós-Graduação da FAPERGS 
(https://fapergs.rs.gov.br/edital-fapergs-capes-06-2018-
programa-de-internacionalizacao-da-pos-graduacao).  

x x x x 

Ampliar o número de projetos 
de pesquisa contemplados por 
agências de fomento 

PROPPG 

1) Oficinas temáticas sobre 
delineamento de pesquisa 

2) Número de projetos 
contemplados 

1) 
Número 

de 
oficinas 

2) 
Número 

de 
projetos 

contempl
ados 

A coordenação de pesquisa em conjunto com o escritório de 
projetos tem promovido a divulgação de editais de pesquisa, assim 
como nas etapas subsequentes de elaboração da pesquisa, 
relatório para a agência de fomento e apresentar os resultados. A 
coordenação de pesquisa elabora orientações específicas a partir 
do edital apresentado e também disponibiliza-se como um canal 
de solução de dúvidas quanto aos editais, se caracterizando como 
uma intermediação entre a agência de fomento e o pesquisador 
da Ufcspa. Como mencionado no item acima, 9 pesquisadores 
foram contemplados no Edital de Internacionalização da FAPERGS. 
No edital Pesquisador Gaúcho da FAPERGS 8 pesquisadores foram 
contemplados.  Adicionalmente, 1 pesquisador foi contemplado 
na Chamada CNPq Auxílio Eventos, 1 Pesquisador contemplado no 
edital PAEP-CAPES e 1 pesquisador contemplado no edital Apoio a 
participação de eventos da FAPERGS. Ainda,  foi realizado o 
Programa de fomento à realização de projetos de pesquisa na 
UFCSPA  (Edital ProPPG 01/2019) que contemplou 23 
pesquisadores.  

x x x x 

Objetivo 38 -   Criar um Ecossistema de Inovação em torno do NITE-Saúde 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Resultados obtidos no período (segundo ano da gestão) Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Promover cursos e eventos de 
empreendedorismo 

PROPPG Número de eventos realizados 
1 por 

bimestre 

Eventos organizados pelo NITE-Saúde em 2019: Palestra Como 
proteger ativos intangíveis?; Palestra Espaço Maker do Centro de 
Inovação: palco para prototipagem nas áreas da saúde; Palestra 
Ciência, Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo e atividade O 
universo das células em nossas mãos durante o UFCSPA Acolhe; 
Palestra Saúde 4.0 - Impressão 3D levada a sério com Thabata 
Ganga, da empresa 3D Criar; Transmissão ao vivo, no Centro de 
Inovação, do evento Dito Efeito no qual houve participação da 
professora Lúcia Pellanda com o tema Histórias da Vida; Palestra 
Ameaças CIbernéticas com Prof.Dr. Adriano Cansian; Palestra 
Como proteger ativos intangíveis gerados a partir da impressão 
3D?; Palestra OCARIoT: smart childhood Obesity CARing solution 
using IoT potential com Cilis Aragão Benevides e Wanderson Paim 
de Jesus; Evento da Rede SulBiotec Diálogos em Biotecnologia:  
startups, empresas e agentes de inovação; Ideathon Maratona de 
Ideias UFCSPA – Imagem e Som durante o Congresso UFCSPA; 
Workshop Inovação nos Controles de Gestão em parceria com o 
Curso de Contabilidade da UFRGS; Curso Bases de Inovação e 
Propriedade Intelectual criado e ministrado no âmbito do 
Programa de Formação Docente da UFCSPA (participação também 
de outros acadêmicos além de professores – bolsistas de 
desenvolvimento institucional, bolsistas de pós-doutorado); 

x x x x 



Workshop de Marketing e Empreendedorismo junho de 2019 com 
professora Mellina Terres; I Curso de Cosmiatria da UFCSPA/ Santa 
Casa; Palestra Integrando Realidade Aumentada e Impressão 3D 
na Saúde; evento A educação pavimentada pela inovação constrói 
uma Porto Alegre melhor como atividade do Pacto Alegre. 

Estimular o desenvolvimento 
de projetos de inovação por 
pesquisadores da UFCSPA e a 
proteção de propriedade 
intelectual resultante desses 
projetos 

PROPPG 

Nº de projetos de inovação 
registrados na ComPesq; nº de 
pedidos de proteção junto ao 
INPI. 

Patentes 
e 

registros 
concedid

os 

Foram realizadas diversas reuniões com professores da UFCSPA e 
seus colaboradores para discutir possibilidade de proteção de 
propriedade intelectual, bem como possibilidade de parceria com 
empresas. 1) Conversa com Professora Emiliane Nogueira sobre 
aplicativo de ensaio clínico randomizado em Cardiologia e sobre 
marcas PPG Enfermagem; orientação para encaminhamento de 
documentos para proteção de tecnologia; registro do software 
CardioEnf realizado; projeto sendo discutido e avaliado pela 
Techtools venture. 2) Conversa com Professora Ana Cunha sobre 
métodos de extração de pigmentos naturais paraaplicação em 
tecido; orientação para encaminhamento de documentos para 
proteção de tecnologia; projeto apresentado e avaliado pela 
Techtools venture. 3) Conversa com professor Luiz Carlos 
Rodrigues sobre projeto de desenvolvimento de sistema 
nanoestururado imunoprofilático para Herpes Virus; orientação 
para encaminhamento de documentos para proteção de 
tecnologia. 4) Conversa com Simone Dal Bosco sobre projeto com 
folhas de oliveira; orientação para encaminhamento de 
documentos para proteção de tecnologia; projeto sendo discutido 
e avaliado pela Techtools venture. 5) Conversa com Maurício Obal 
Colvero da Pediatria, sobre aplicativo para diagnóstico da 
bilirrubina, a ser desenvolvido em parceria com Alexandre Bonatto 
(Física) e um aluno da Informática Biomédica. 6) Conversa com 
professora Márcia Wink e colaboradores sobre desenvolvimento 
de anti-tumorais e sobre projeto de membrana amniótica; 
orientação para encaminhamento de documentos para proteção 
de tecnologia;  patente depositada; projeto sendo discutido e 
avaliado pela Techtools venture. 7) Conversa com professora 
Elizandra Braganhol sobre projeto de terapias anti-tumorais; 
orientação para encaminhamento de documentos para proteção 
de tecnologia; projeto sendo discutido e avaliado pela Techtools 
venture. 8) Conversa com professor Silvio Cazella sobre projeto 
Detect-S; orientação para encaminhamento de documentos para 
proteção de tecnologia; depósito de patente realizado; projeto 
sendo discutido e avaliado pela Techtools venture. 9) Conversa 
com professora Aline Pagnussat sobre projetos de pesquisa; 
projetos apresentados para Techtools venture. 10) Conversa com 
professora Cleidilene Magalhães sobre jogo digital; orientação 
para encaminhamento de documentos para proteção de 
tecnologia; depósito de patente realizado. 11) Conversa com 
professora Juliana Herbert e membros do NQI sobre aplicativo 
M3P; orientação para encaminhamento de documentos para 
proteção de tecnologia; registro de software realizado. 12) 

x x x x 



Conversa com professora Helena Barros e colaboradores sobre 
aplicativo para estudos com animais; orientação para 
encaminhamento de documentos para proteção de tecnologia; 
registro de software realizado. 13) Conversa com Sedetec para 
solicitação de co-titularidade relacionada a patente de invenção 
da professora Tânia Hubert; documentos encaminhados e co-
titularidade registrada no INPI. 14) Conversa com professora 
Danielle Trentin sobre projeto contemplado no edital 
Serrapilheira; orientação para encaminhamento de documentos 
para acordo de parceria e parecer tecnológico. 15) Visita ao Centro 
de Tecnologias Assistivas (CTA) do IFRS em Bento Gonçalves e 
estabelecimento de Acordo de Parceria para desenvolvimento de 
projetos. 16) Visita ao Zenit – Parque Tecnológico da UFRGS e 
estabelecimento de Acordo de Cooperação Técnica para 
desenvolvimento de ações. 17) Revisão do Edital de Bolsas de 
Iniciação Tecnológica e avaliação dos projetos submetidos ao 
edital. 18) Participação nas reuniões do Pacto Alegre e 
intermediação com professores da UFCSPA que atuam em 
projetos que se enquadram em projetos do Pacto Alegre para a 
proposição e desenvolvimento de ações (p.e. Saúde Digital, 
Professor Inovador). 19) Reunião com professora Kellen e alunos 
da Farmácia interessados em abrir Empresa Junior; orientação 
sobre documentos necessários. 20) Reunião com os 
coordenadores das Empresas Juniores para orientações; 
atualmente 7 EJs na UFCSPA, estando 3 aptas a atuarem e as 
demais em fase de estruturação (documentos com PROPLAN, etc). 
21) Elaboração e publicação de Portaria que regulamenta o fluxo 
de pedido de proteção de propriedade intelectual. 22) Elaboração 
e publicação de termos de sigilo para reuniões, defesas, avaliação 
de projetos, acesso a informações nos laboratórios. 23) 
Mapeamento de processos junto ao NQI; obtenção dos níveis 1 e 
2 do M3P. 24) Projeto PID Criação de estratégias de proteção da 
propriedade intelectual em acervos reais e virtuais da UFCSPA 
(professoras Mariana Dewes e Gisele Introíni). 25) Projeto PID 
Elaboração de Protótipos Moleculares Tridimensionais para o 
Ensino de Química Orgânica na UFCSPA (professora Simone 
Schneider Amaral). 26) Projeto PID Criação de Objetos de 
Aprendizagem em uma Perspectiva Criativa e Inclusiva para a 
Disciplina de Micologia Clínica (professora Cristine Souza Goebel). 
27) Projeto PID Impressão de Objetos Pedagógicos 3D que 
Complementem o Ensino de Embriologia Humana recorrendo à 
Softwares de Modelagem (professora Mônica Fernandes Rosa de 
Lima). 28) Projeto PID O Uso de Tecnologias Educacionais como 
Metodologia de Ensino na Disciplina de Fisioterapia em Terapia 
Intensiva (professora. Luciane Dalcanales Moussalle). 29) Projeto 
PROBEXT Confecção de modelos anatômicos com impressora 3D 
para inclusão de deficientes visuais na exposição do Museu de 
Anatomia (professora Ana Paula da Silva). 30) Projeto PROBEXT 



 

Eixo Temático 7 – Articulação Ensino-Pesquisa e Extensão 

Desenvolvimento e construção de jogos pedagógicos para o ensino 
de línguas para crianças brasileiras e imigrantes radicados em 
Porto Alegre: cultura "maker" inclusiva (professora Simone 
Schneider Amaral).  

Buscar parceria com empresas PROPPG 
Nº de projetos em parceria com 
empresas 

Produtos 
desenvolv

idos 

Conforme mencionado acima, vários projetos desenvolvidos por 
professores da UFCSPA estão sendo avaliados pela Techtools 
venture a fim de buscar parceiros e investidores interessados. 
Além disso, estão sendo realizadas reuniões diretamente com 
algumas empresas, sendo que houve interesse em parceria por 
parte da HP e Roche. Além disso, ocorreu uma reunião com a Bio 
Ventures for Global Health (BVGH), uma organização da qual 
fazem partes universidades de diferentes países e empresas da 
área da saúde para estimular a formação de parcerias para o 
desenvolvimento de tecnologias médicas, principalmente novos 
fármacos, vacinas e kits de diagnóstico; a ideia é de que a UFCSPA 
se torne membro da BVGH. 

x x x x 

Criar incubadora na UFCSPA  PROPPG 
1) Criação da incubadora 
 2) Número de parcerias firmadas 

1) 
Incubador

a criada  
2) 3 por 

semestre 

Esta ação está sendo revisada, de acordo com a infraestrutura do 
Centro de Inovação UFCSPA/Santa Casa. Muitas universidades que 
investem em pesquisa e inovação tecnológica não possuem uma 
incubadora própria e optam por utilizar incubadoras de outras 
instituições. Por um lado, esse modelo de incubação possibilita 
maior interação entre pesquisadores de diferentes instituições e 
se torna economicamente mais viável, mas por outro lado limita o 
número de empresas dentro do espaço físico da própria 
Universidade, o que pode levar à perda de possíveis ganhos 
econômicos pela instituição. Dependendo da ampliação de espaço 
físico da UFCSPA, a existência de uma incubadora poderá ser uma 
boa estratégia para parcerias para inovação tecnológica. 

1) x 
2) 6 

1) x 
2) 12 

1) x 
3) 18 

1) x 
2) 24 

Objetivo 39 -  Criar e implantar um Escritório de Projetos para apoiar projetos institucionais 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Resultados obtidos no período (segundo ano da gestão) Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Implementar sistema de 
registro e acompanhamento 
dos projetos realizados na 
instituição 

Vice-Reitoria  
Adoção de uma ferramenta de 
gerenciamento de projetos 

1) 100% 
2) 100% 

Desde o primeiro semestre de 2018, a UFCSPA disponibiliza a 
plataforma REDCap para projetos de pesquisa desenvolvidos pela 
comunidade com outras instituições, que não a Santa Casa, e 
projetos administrativos. O acesso ao REDCap está disponível a 
toda comunidade da universidade por meio do link: 
redcap.ufcspa.edu.br. O REDCap, entretanto, não se mostrou 
adequado a atender a gestão dos projetos (apenas de pesquisas) 
e nesse sentido foi incluído no Plano de Gestão de TIC, para o ano 
de 2021, a necessidade de implantação de sistema específico para 
tal finalidade. Somente após a implementação da ferramenta de 
gestão os projetos terão seus fluxos definidos e os registros 
efetivados. 2)  Aguarda a definição da ferramenta para gestão dos 
projetos 

1) 0% 
2) 0% 

1) 0% 
2) 0% 

1) 
100% 

2) 
100% 



 

Eixo Temático 8 – Comunicação e Transparência           

Definição dos fluxos de registro 
de projetos na instituição 

100% 
Os fluxos internos dos serviços prestados pelo Escritório de 
Projetos, estão publicados no Portal de Processos do NQI. 

0% 0% 100%   

Publicação dos fluxos aprovados 
1) 100% 
2) 100%                       Os fluxos internos dos foram padronizados e estão publicados no 

Portal de Processos do NQI, sendo monitorados periodicamente 

0% 0% 

1) 
100% 

2) 
100%                      

2) 
100% 

Identificação da demanda de 
projetos na instituição 

100% 
Aguarda a definição e implementação da ferramenta para gestão 
dos projetos. Hoje a identificação da demanda de projetos é feita 
buscando-se esses dados junto à ComPesq e/ou CEP/CEUA. 

0% 0% 100% 100% 

Registro dos projetos 100% 

Foram aprovados em 2019 um total de 211 Projetos de Pesquisa 
no Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), 143 Projetos de Pesquisa 
registrados na Comissão de Pesquisa (ComPesq) e 20 Projetos de 
Pesquisa aprovados no Comitê de Uso de Animais (CEUA); 

0% 0% 100% 100% 

Formação e qualificação de 
pesquisadores para elaboração 
e acompanhamento e 
relatórios de projetos 

Vice-Reitoria  

1) Oficinas/cursos de capacitação 
e qualificação; 
2)Assessoria estatística e 
metodológica; 
3)Assessoria no 
acompanhamento, execução 
financeira e prestação de contas 
de projetos  

1) 
1/bimestr
e; 100% 
2) 100% 
das 
solicitaçõ
es 
atendidas  
3) 100% 

1) Neste ano de 2019, não foram ofertadas oficinas/cursos de 
capacitação e qualificação.  O NUPESQ está elaborando manual de 
orientações estatísitica e de REDCap para os usuários, a ser 
lançado em 2020. 
2) Assessoria estatística e metodológica realizou 956 
atendimentos;  
3) Foram prestados atendimentos a 23 projetos individuais (que 
envolveram a gestão financeira destes projetos);  2 FINEPs; 1 
PROAP e 1 Edital Interno (Construção do Termo de Referência); 
auxílio na indicação de trabalhos ao Prêmio Péter Murányi - 
Alimentação 

  

1) 
50% 
2) 
100%  
3) 
100% 

1) 
100% 
2) 
100%  
3) 
100% 

1) 
100% 
2) 
100%  
3) 
100% 

Pesquisar e identificar 
oportunidades e fontes de 
recursos, por meio de agências 
de fomento e parcerias  

Vice-Reitoria  
1)Editais divulgados; 
2)Projetos contemplados; 

100% 

Em 2019 foram divulgados 28 editais de fomento e 3 de 
premiação; tendo sido 74 propostas submetidas, sendo 13 
contemplados. Para o Edital 05/2019 Programa Pesquisador 
Gaúcho - PqG foram apresentadas 51 propostas, resultando em 9 
aprovadas. Na Chamada CNPq Nº 04/2019 - Auxílio à Promoção de 
Eventos Científicos, Tecnológicos e/ou de Inovação - 1 projeto 
aprovado. No EDITAL CAPES Nº 07/2019 - Programa de Apoio a 
Eventos no País – PAEP - 1 projeto aprovado.  Na Chamada 
CNPq/AWS Nº 032/2019 - Acesso às Plataformas de Computação 
em Nuvem da AWS (Cloud Credits for Research) - 1 projeto 
aprovado. Na Chamada Serrapilheira nº 3/2019 - 1 projeto 
aprovado. Para o Prêmio Péter Murányi - Alimentação, foram 
indicados 5 trabalhos, sendo um trabalho classificado em 2º lugar. 

1) 
100% 

2) 53%                       

1) 
100% 

2) 
100%                       

1) 
100% 

2) 
100%                       

1) 
100% 

2) 
100%                       

Objetivo 40 -   Consolidar a produção científica, intelectual e cultural a partir da Editora da UFCSPA 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Resultados obtidos no período (segundo ano da gestão) Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Estabelecer projeções anuais 
para lançamentos de 
publicações, de acordo com as 

PROEXT Livros publicados 
4 

livros/ano 

04 livros publicados/Cada um com edição impressa (publicada 
pelo autor) e uma edição por meio digital  
 

X X X X 



possibilidades do setor, 
primando pela qualidade 

Estimular a participação de 
obras publicadas em certames 
de premiação 

PROEXT 
Informação de certames de 
premiações para comunidade 
 

NA 
Primeira colocação do Prêmio ABEU 2019 do título Direitos sexuais 
e direito de família em perspectiva queer, na categoria Ciências 
Sociais Aplicadas.  

  X X 

Promover ações de incentivo à 
comunidade interna para 
estímulo a publicações 

PROEXT 

Promoção de eventos de 
lançamentos das publicações; 
Construção do manual do autor; 
acolhimento livre demanda de 
interessados na editora 

4 eventos 
de 
lançamen
tos das 
publicaçõ
es/ano; 
Publicaçã
o do 
manual 
do autor; 
número 
de 
acolhime
ntos 

Lançamento público de 4 (quatro) títulos ao longo do ano, tendo 
2 (dois) ocorridos nas dependências da UFCSPA, contando com a 
presença de membros da Reitoria, do Conselho Editorial e da 
comunidade acadêmica, e 2 (dois) realizados extramuros, na 
Universidade Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS). 

  X X X 

Promover espaços de diálogo 
e/ou eventos para orientações 
sobre linhas editoriais e sobre 
o funcionamento da Editora 

PROEXT 

Agendamento de Diálogos sobre 
editora universitária e demais 
temas de interesse da 
comunidade 

1 
diálogo/a
no 

Tais diálogos têm ocorrido nos eventos de lançamento das obras. 
Também realizaram-se reuniões da Direção da Editora com 
membros da comunidade universitária e membros externos, tais 
como as relativas a projetos de coedições de coleções, a exemplo 
do recém aprovado projeto “Ciências da Saúde no ENADE”. A 
secretaria da Editoria recebeu visita presencial e telefonemas de 
professores, estudantes e do público externo interessados em 
edições ou com planos de publicações futuras. 

  X X X 

Ampliar participação da 
Editora em espaços de trocas 
de experiências como grupos 
editoriais externos 

PROEXT 
Participação em eventos 
externos 

1 
evento/a
no 

Participação na 32ª Reunião Anual da ABEU.  X X X X 

Objetivo 41 -   Ampliar a transparência e acesso à informação 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Resultados obtidos no período (segundo ano da gestão) Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

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 
disponibili
zado no 
site; 2) 
Produção 
de 01 
catálogo 
de 
indicador
es on line, 
por ano; 
3) 

1) O UFCSPA em Tempo real foi disponibilizado mensalmente na 
página institucional: 
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/planejamentoestrategico-
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: X X X X 



Estabeleci
mento do 
Plano 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. Um novo plano de 
dados, para o biênio 2020-2021, encontra-se em elaboração. 

Desenvolver o novo site da 
UFCSPA 

Reitoria Novo site publicado   
Em fase final de programação da interface. CMS operando em 
ambiente de teste. 

  X  X 

Disponibilizar versão em Libras 
dos vídeos institucionais  

Reitoria 
Vídeos com versão/janela em 
Libras 

Ano 2: 
50% 
Ano 3: 
70% 
Ano 4: 
90% Meta atingida foi de 50% em 2019 

  X X X 

Ampliar a disponibilidade de 
tradução em Libras nos 
eventos 

Reitoria Eventos com tradução em Libras 90% 
Meta atingida foi de 100% em 2019 

X X X X 

Implantar ações voltadas à 
orientação e informação à 
comunidade acadêmica 
quanto a assistência estudantil 

PROEXT 
  
N de eventos realizados 
 

 

Foram realizados Diálogos, participações em Tutorias, 
participações em ações junto ao DCE, XX Encontros de Orientações 
a respeito da Assistência Estudantil abertas à comunidade. 
Também foi produzido material informativo impresso com 
orientações.  

  X X X 

Objetivo 42 -   Ampliar a consistência da marca e o reconhecimento da imagem da UFCSPA 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Resultados obtidos no período (segundo ano da gestão) Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Elaborar logotipos e materiais 
gráficos para os diversos 
setores e cursos da UFCSPA  

Reitoria 
Logotipos elaborados, aprovados 
e disponibilizados 

1) 50%, 
75%, 
100% 

2) 25%, 
50%, 75% 

3) 25%, 
50%, 75% 

Em 2019 o percentual de atingimento das metas foi de 1) 50% 
2)75% e 3) 0% 

  X X X 

Realizar ações de divulgação da 
UFCSPA em diversos 
segmentos 

Reitoria Ações realizadas 3/ano 
Meta atingida 

X X X X 

Elaborar vídeos institucionais 
para utilização na internet e 
redes sociais 

Reitoria Vídeos publicados 45 Em 2019 foram publicados 59 vídeos X X X X 

Objetivo 43 -   Ampliar canais de comunicação com a comunidade universitária, possibilitando a transparência como prática de gestão 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Resultados obtidos no período (segundo ano da gestão) Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

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

Reitoria 

Diálogos realizados   

Série de eventos periódicos em que a Reitoria da UFCSPA dialoga 
com a comunidade 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. 
Suas edições são temáticas, com pautas levantadas a partir de 
sugestões ou de necessidade pública. Quatro edições foram x x x x 



 

 

Eixo Temático 9 – Internacionalização      

concretizadas em 2019, dialogando especialmente sobre a “Crise 
das Universidades, sobre a elaboração do Plano de 
Desenvolvimento Institucional 2020-2029 da UFCSPA, sobre as 
propostas de normativas para processo de avaliação de 
aprendizagem, bem como sobre políticas de inclusão e diversidade 
 

Objetivo 44  -   Estruturar o Escritório de Internacionalização 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Resultados obtidos no período (segundo ano da gestão) Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Implementar software para 
gerenciamento de informações 
de internacionalização 

Vice-reitoria Implementação do software 
Implemen
tação do 
software Meta não atingida em 2019   X X   

Objetivo 45 -   Estabelecer a política de internacionalização da UFCSPA 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Resultados obtidos no período (segundo ano da gestão) Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Realizar um diagnóstico das 
ações de internacionalização 
da UFCSPA 

Vice-reitoria 

Relatório das ações de 
internacionalização da UFCSPA 
nos níveis de ensino, pesquisa e 
extensão diagnosticadas 

Realizar 
diagnóstic
o do ano 
anterior  

O diagnóstico de 2019 realizado é o que foi inserido no texto do 
novo Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). 
 

  X X X 

Objetivo 46 -   Estimular intercâmbios entre os grupos de pesquisa da UFCSPA com grupos do exterior  
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Resultados obtidos no período (segundo ano da gestão) Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Prospectar editais e ampliar a 
divulgação de editais de 
internacionalização 

Vice-reitoria 
Número de convênios 
celebrados com instituições de 
interesse  

% de 
aumento 

de 
convênios 
internacio

nais 

Em 2019, foram feitas 144 postagens de divulgação de editais e 
oportunidades no âmbito da internacionalização. Em 2019, foram 
feitas 202 - um aumento de 40%. 

X X X X 

Estabelecer critérios para 
fomento e mobilidade 
internacional dos 
pesquisadores da UFCSPA 

Vice-reitoria 
Documento institucional 
definindo os critérios 

Documen
to 

institucio
nal 

publicado 
definindo 

os 
critérios 

Em 2019, foram enviados 23 e-mails  para a ASCOM solicitando a 
divulgação de editais e oportunidades no âmbito da 
internacionalização. Em 2019, foram enviados 42 – um aumento 
de 82%.  
 

  X X   

Objetivo 47 -   Aumentar o número de convênios internacionais com instituições de destaque em ensino, pesquisa e inovação na área da saúde 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Resultados obtidos no período (segundo ano da gestão) 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 

Conferência Anual da AIEA: contato com Université de Bordeaux, 
França, que levou a missão à instituição francesa em março e 
assinatura de acordo de cooperação geral e para mobilidade 
Seminário de Internacionalização do Programa PAEC-OEA: contato 
com Organização Pan-Americana de Saúde, que levou à assinatura 

X X X X 



de acordo de cooperação geral e para estágio de estudantes 
FAUBAI Conference: assinatura de acordo com Athlone Institute of 
Technology (AIT), Irlanda, e contato com Université Laval, Canadá, 
que levou à assinatura de acordo de cooperação geral e para 
cotutelas. 
NAFSA Conference: retomada de contato com Georgia State 
University, EUA, que levou a reuniões virtuais durante o ano para 
planejamento de ações; contato com a Times Higher Education 
sobre os rankings internacionais; e contato com a Technological 
University Dublin, Irlanda, que levou à discussão de um acordo 
(atualmenteem processo de assinatura). 
EAIE Conference: reunião com Neu-Ulm University of Health 
Sciences (HNU), Alemanha, para follow-up da visita da instituição 
à UFCSPA em agosto e para planejamento da missão da UFCSPA à 
HNU realizada em dezembro, e contato com a University of 
California San Diego, que levou à discussão de um acordo 
(atualmente em processo de assinatura) 
 

Prospectar e estabelecer 
convênios internacionais com 
instituições de interesse 

Vice-reitoria 
Número de convênios 
celebrados com instituições de 
interesse  

aumento 
anual de 

10% 

Em 2018, havia 39 acordos bilaterais vigentes com instituições 
estrangeiras. Em 2019, foram assinados 15 novos acordos, e 1 
acordo expirou, totalizando 53 acordos bilaterais vigentes com 
instituições estrangeiras, um aumento de 35%. 
 

X X X X 

Objetivo 48 -   Aumentar o número de estudantes em mobilidade/ internacionais outgoing e incoming 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Resultados obtidos no período (segundo ano da gestão) 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 ações de divulgação 
de editais e programas de 
mobilidade na comunidade 
interna (novo) 

  

Em 2018, a coordenação de Mobilidade Acadêmica participou de 
3 sessões de tutorias, organizou uma sessão de divulgação e 
esclarecimentos sobre editais de mobilidade acadêmica 
internacional, participou das duas edições do programa de 
formação docente, participou da recepção aos calouros e do curso 
de ambientação acadêmica destinado aos docentes e realizou 
reunião com coordenadores de PPG sobre o PAEC 2019. Em 2019, 
a coordenação de Mobilidade Acadêmica participou de 9 sessões 
de tutorias (Biomedicina noturno, Enfermagem, Física Médica, 
Fonoaudiologia, Gestão em Saúde, Informática Biomédica, 
Psicologia, Química Medicinal), organizou 2 sessões de divulgação 
e esclarecimentos sobre editais de mobilidade acadêmica 
internacional (25/04 e 03/10) e a Feira de Oportunidades 
Internacionais (02/10), e promoveu as palestras "Oportunidades 
de pesquisa e cooperação internacional com a Europa", com a 
Euraxess; "Oportunidades de estudos universitários na França", 
com a Aliança Francesa; "Educação no Canadá - um mundo de 
possibilidades à espera", com a Global Affairs Canada; e "Estudar 
na Espanha", com a Embaixada da Espanha. 

X X X X 

Aderir a programas de 
mobilidade e 
internacionalização de órgãos, 
redes e associações 

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

5% ao 
ano 

Em 2018, a UFCSPA enviou 25 estudantes de graduação e 4 de 
pós-graduação para mobilidade internacional. Em 2019, enviou 
32 estudantes de graduação e 3 de pós-graduação para 
mobilidade - um aumento de 20%. 

X X X X 



Número de estudantes 
participando de programas de 
mobilidade/ internacionalização 
incoming 

5% ao 
ano 

Em 2018, a UFCSPA recebeu 9 estudantes de mobilidade na 
graduação, 13 estudantes de Medicina para estágio no internato 
ou em pesquisa, 2 novos estudantes internacionais na graduação 
e 26 estudantes na residência médica. Em 2019, a UFCSPA 
recebeu 6 estudantes de mobilidade na graduação, 9 estudantes 
de Medicina para estágio no internato, 7 novos estudantes 
internacionais na graduação, 10 estudantes internacionais na 
pós-graduação, 1 estudantes de mobilidade na pós-graduação e 
22 estudantes na residência médica, um aumento de 10%. 

X X X X 

Objetivo 49 -   Atualizar o Programa de Acolhida e de Preparação de Estudantes Internacionais 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Resultados obtidos no período (segundo ano da gestão) Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Revisar, discutir e 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 e em 
funcionamento 

revisão 
anual do 
document
o 

O documento em si não foi revisado em 2019, mas novos critérios 
para a mobilidade de estudantes da UFCSPA foram aprovados pelo 
CONSEPE em abril de 2019, os formulários e fluxos para 
mobilidade incoming e outgoing foram revisados, bem como se 
deu continuidade às ações já iniciadas, como reuniões regulares 
com estudantes PEC-G e PAEC; 2 edições de tour pelo Centro 
Histórico de Porto Alegre com estudantes em mobilidade; e 
projeto Amigo Internacional. 

X X X X 

Objetivo 51 -   Promover a internacionalização em casa 
Projetos/Ações Responsável Indicador(es) Meta(s) Resultados obtidos no período (segundo ano da gestão) 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 2018, foram organizados 11 eventos referentes à 
internacionalização (Café Babel no UFCSPA Acolhe, Cine Babel, 
sessão em inglês nas apresentações de iniciação científica na 
Mostra de Trabalhos, 2 palestras com ETAs sobre estudar nos EUA, 
Highlights de Produção de Cover Letter em Inglês, 2 edições de 
tour pelo Centro Histórico com estudantes estrangeiros, sessão 
para divulgação de editais de mobilidade, recepção aos calouros, 
sessão com visitante da Universidade da Flórida). Em 2019, foram 
organizados 7 eventos referentes à internacionalização: PONCHO 
Info Day,  UFCSPA Internacional no UFCSPA Acolhe, Palestra sobre 
QS Ranking, 2 edições de tour pelo Centro Histórico com 
estudantes estrangeiros, sessão para divulgação de editais de 
mobilidade e palestra “Estudar na Espanha”, em parceria com a 
Embaixada da Espanha. Ainda, dentro do programa do Congresso 
UFCSPA, 11 atividades foram relacionadas ao tema da 
internacionalização, além da realização da Feira de Oportunidades 
Internacionais. No total, houve um aumento de 63%. 

X X X X 

Realizar uma Semana 
Internacional  (ou Fórum 
Internacional) da UFCSPA 

Vice-reitoria Realização Fórum Internacional 1 ao ano O Seminário de Internacionalização da UFCSPA foi incorporado à 
programação do I Congresso da UFCSPA, o qual ocorreu em 
outubro de 2019. 

X X X X 

Estímulo à 
aprendizagem/ensino em 
línguas adicionais (novo) 

Vice-reitoria Número de 
alunos/professores/técnicos-
administrativos matriculados em 
cursos de línguas adicionais do 
PLA e do ISF  

 

Em 2019, o núcleo do Idiomas sem Fronteiras na UFCSPA teve 
327 inscritos em seus cursos. Por sua vez, o Programa de Línguas 
Adicionais (vinculado à PROEXT) teve 312 inscritos. 

X X X X 



Número de ofertas de disciplinas 
eletivas em línguas adicionais 

Em 2018, foram ofertadas 10 disciplinas em língua estrangeira: 6 
na graduação e 4 na pós-graduação. Em 2019, foram ofertadas 
15 disciplinas em língua estrangeira: 5 na graduação e 10 na pós-
graduação. 

X X X X 

Número de alunos matriculados 
em disciplinas eletivas em línguas 
adicionais 

Em 2019, matricularam-se nas disciplinas eletivas em língua 
estrangeira ofertadas, na graduação, 71 estudantes e, na pós-
graduação, 119 estudantes. 

X X X X 

Estímulo ao uso de línguas 
adicionais em atividades de 
ensino, pesquisa e extensão 
 
 
 
 
 
 

 

Vice-reitoria Número de trabalhos de 
pesquisa e extensão 
apresentados em línguas 
adicionais na Mostra de 
Trabalhos de Ensino, Pesquisa e 
Extensão da UFCSPA  

 

Em 2019, não foram previstas apresentações de trabalhos em 
língua estrangeira no Congresso UFCSPA. 

X X X X 

Número de TCCs, dissertações, 
teses e artigos científicos 
publicados em línguas adicionais 

Em 2019, 1 TCC do curso de Psicologia, 1 TCC do curso de 
Fonoaudiologia, 8 TCCs do curso de Fisioterapia e 1 tese de 
doutorado do PPG Ciências da Saúde foram escritos em língua 
estrangeira. Ainda, 569 artigos científicos foram publicados em 
língua estrangeira, sendo 567 em inglês, 1 em espanhol e 1 em 
francês. 

X X X X 

Cooficialização de línguas 
adicionais, ampliando a 
divulgação internacional dos 
documentos acadêmicos e do 
conhecimento produzido na 
universidade 

Vice-reitoria  
 
Produzir novo material de 
divulgação da UFCSPA em outras 
línguas 
 

 Em 2019, foi atualizado e impresso o livreto de divulgação dos 
programas de pós-graduação em português e inglês, assim como 
o folheto institucional em inglês. 
 

X X X X 

Incentivar ações de ensino, 
pesquisa e extensão que 
abordem a temática da 
diversidade linguística e 
cultural 

Vice-reitoria Número de atividades de ensino, 
pesquisa e extensão que 
abordem a temática da 
diversidade linguística e cultural  

 Em 2019, foram ofertados, abordando a temática, 21 cursos pelo 
Programa de Línguas Adicionais (extensão); os cursos de extensão 
"Clássicos do cinema francês e italiano", "Desenvolvimento e 
construção de jogos pedagógicos para o ensino de línguas para 
crianças brasileiras e imigrantes radicados em Porto Alegre: 
cultura 'maker' inclusiva", e "Tecnologias sustentáveis de 
tingimento de tecidos visando à inclusão de jovens 
(IMIGRANTES/BRASILEIROS) em situação de vulnerabilidade, 
utilizando estratégias de economia popular solidária com vistas à 
geração de renda"; 8 disciplinas obrigatórias na graduação; 4 
disciplinas optativas na graduação; 15 disciplinas eletivas na 
graduação; 4 disciplinas eletivas na pós-graduação; e 4 cursos pelo 
núcleo do Idiomas sem Fronteiras na UFCSPA, totalizando 59 
ações.  

X X X X 

Apoiar a realização de exames 
de proficiência em línguas 
adicionais na instituição (novo) 

Vice-reitoria Número de aplicações de exames 
de proficiência na instituição 

 Em 2019, o núcleo do Idiomas sem Fronteiras na UFCSPA realizou 
30 aplicações do teste TOEFL ITP e 8 aplicações do teste  TOIEC. 
Ainda, por meio da PROPPG, foram ofertadas uma aplicação de 
teste de proficiência em espanhol e uma em francês. 

X X X X 

Número de alunos inscritos em 
exames de proficiência na 
instituição 

Em 2019, 510 alunos inscreveram-se para as aplicações do teste 
TOEFL ITP e 68 o teste TOIEC ofertadas pelo núcleo do Idiomas 
sem Fronteiras na UFCSPA; 47 no teste de proficiência em 
espanhol; e 2 no teste de proficiência em francês. 

X X X X 



 

Número de alunos que 
efetivamente realizaram os 
exames 

Em 2019, 524 alunos efetivamente realizaram o teste TOEFL ITP e 
60 o teste TOIEC ofertado pelo núcleo do Idiomas sem Fronteiras 
na UFCSPA; 40 o teste de proficiência em espanhol; e 2 o teste de 
proficiência em francês. 

X X X X 


