
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO FINAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculdade de Ciências Médicas – FCM 

Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças – FENSG 

Recife, 16 a 18 de novembro de 2010 

 



 

 

2 

 

 

APRESENTAÇÃO  

Texto retirado do Documento Base 

 
A Universidade de Pernambuco – UPE, por meio de sua comunidade acadêmica e 

sociedade civil organizada, estabelece compromissos educacionais mútuos em torno de 
um processo de mobilização que culminará com a realização da I Conferência de 
Graduação da UPE, no período de 16 a 18 de novembro de 2010. 
 

A I Conferência de Graduação da UPE possui caráter propositivo e deliberativo e 
apresenta, com base em um diagnóstico da realidade educacional da Universidade de 
Pernambuco, um conjunto de propostas que subsidiará a efetivação de sua Política de 
Formação Universitária, abrangendo especialmente a elaboração do Plano de 
Desenvolvimento Institucional da UPE, suas Diretrizes, Estratégias e Ações. 
 

A I Conferência de Graduação da UPE tem por objetivos: 
 

I - construir conceitos, diretrizes e estratégias com a perspectiva de subsidiar a 
Política de Formação Universitária na UPE; 
 
II - indicar prioridades de atuação da Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD, em 
relação à execução de políticas direcionadas à melhoria da qualidade da formação 
superior na UPE; 
 
III – indicar, para o conjunto das políticas da UPE, a garantia da democratização da 
gestão e da qualidade social na formação acadêmica; 
 
IV - apontar requisitos básicos para definição de políticas de formação universitária 
que promovam a inclusão social e o respeito à diversidade; 
 
V - propor reformulações necessárias às normas da UPE, para que o planejamento 
de ações articuladas entre a reitoria e os campi se torne uma estratégia basilar 
para a implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional da Graduação; 
 
VI - definir diretrizes para orientar a qualificação e a avaliação do processo de 
ensino, de pesquisa e de extensão na graduação da UPE. 
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A I Conferência de Graduação da UPE tem como tema A Graduação na Universidade 
de Pernambuco, que deve ser discutido com base nos seguintes eixos temáticos, a título 
de prospecção da graduação: 

 
 
EIXOS TEMÁTICOS 
 
Eixo 1. PRÁTICA DO ENSINO NA GRADUAÇÃO 

 Mérito acadêmico e ensino 

 Coordenações de graduação e de cursos  

 Ensino, pesquisa e extensão  

 Legislação e normas 

 Limites e possibilidades  
 
Eixo 2. PRÁTICA DA EXTENSÃO NA GRADUAÇÃO 

 Mérito acadêmico na extensão 

 Coordenações de extensão e de cursos 

 Extensão, ensino e pesquisa 

 Legislação e normas 

 Limites e possibilidades  
 
Eixo 3. PRÁTICA DA PESQUISA NA GRADUAÇÃO  

 Mérito acadêmico na pesquisa 

 Coordenações de pesquisa e de cursos  

 Pesquisa, ensino e extensão 

 Legislação e normas 

 Limites e possibilidades  
 
Eixo 4. GESTÃO ACADÊMICA  

 Avaliação institucional 

 Avaliação de curso  

 Avaliação docente (estágio probatório, ação dos professores, concursos) 

 Avaliação discente: conduta, aprendizagem qualitativa e quantitativa 

 Legislação e normas 

 Limites e possibilidades 
 
Eixo 5. ESTÁGIOS  

 Escolas de Aplicação 

 Contrapartida: relação academia e serviços 

 Rede pública e privada: oportunidades para campo de prática 

 Legislação e normas 

 Supervisão e acompanhamento 

 Limites e possibilidades 
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EIXO 1 – PRÁTICA DO ENSINO NA GRADUAÇÃO 

 

1. Criação de um fórum permanente de graduação em cada unidade de educação da 

UPE para discussão sistemática dos resultados das avaliações (internas e externas), 

incluindo os critérios de avaliação, os desdobramentos nos projetos pedagógicos dos 

cursos da UPE e a relação dos resultados da avaliação nacional da educação básica e 

do ensino superior. Sistematização das discussões dos fóruns das unidades, com a 

participação de toda comunidade acadêmica, como proposições para as conferências 

de graduação da UPE;  

 

2.   Definição e vinculação de vagas dos cursos de graduação às condições de ensino, 

infraestrutura física, recursos humanos e necessidades sociais;  

 

3. Constituição de NÚCLEO ESTRUTURANTE INTERDISCIPLINAR para discussão dos 

projetos dos cursos, sobretudo em relação à formação pedagógica por unidade de 

ensino;  

 

4. Criação de um núcleo de estudos, como órgão suplementar da Unidade, em 

fundamentos da educação de modo a subsidiar as políticas de formação da rede 

estadual de educação.  

 

5. Definição de uma política de titulação e formação continuada para servidores docentes 

e técnico-administrativos, em níveis de capacitação profissional e pedagógica: 

aperfeiçoamento e programas de pós-graduação lato sensu e stricto sensu, presencial 

ou a distância, a fim de promover a melhoria do ensino, com dotação orçamentária e 

financeira específica;  

 

6. Investimento e melhoria da infraestrutura para o ensino (auditório, bibliotecas físicas e 

virtuais, laboratórios, sala de aulas climatizadas e com mídias combinadas, sala de 

teleconferência, acessibilidade, centro de convivência, salas individuais para 

professores/as);  
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7. Adequação e ampliação do quadro de servidores docentes e técnico-administrativos 

às necessidades dos cursos de graduação e criação de políticas internas de 

valorização;  

 

8. Instituição de política de formação continuada dos/das professores/as e dos/as 

coordenadores/as para atuarem na modalidade a distância. Adequação dos projetos 

pedagógicos dos cursos à legislação vigente (Portaria MEC 4.059/10.12.2004 e 

Resolução 051/2209, da UPE), viabilizando aos estudantes a vivência de 

componentes curriculares na modalidade a distância.  

9. Articulação entre cursos de graduação da UPE para mobilidade de docente, discente 

e técnico-administrativo, inclusive entre unidades da UPE;  

 

10. Criação de um programa de incentivo à prática de ensino na graduação, assegurando 

a participação da comunidade acadêmica das unidades da UPE;  

 

a. Formação continuada dos/as docentes, na área de didática, voltada para 

aplicação de novas metodologias. 

b. Regulamentação e fortalecimento da política de monitoria, incluindo as bolsas no 

orçamento do governo do estado. 

c. Criação de incentivos para permanência docente nas unidades da UPE;  

 

11. Garantia de infraestrutura adequada para o desenvolvimento das ações pedagógicas 

voltadas à formação profissional, fortalecendo a integração ensino-serviço 

(metodologias ativas, promoções de eventos com regularidade) que resultem em 

publicações técnicas e científicas.  

 

EIXO 2. PRÁTICA DA EXTENSÃO NA GRADUAÇÃO 
 

 
1. Promoção e disseminação do entendimento de atividades extensionistas com base no 

Estatuto e Regimento da UPE e no Plano Nacional de Educação e Plano Nacional de 

Extensão, articuladas ao ensino e à pesquisa, com ênfase no fortalecimento da 

competência sociopolítica da comunidade interna e externa da UPE;  
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2. Garantia, qualificação e ampliação da infraestrutura (física, recursos humanos, 

materiais e financeiros) necessária à integração entre ensino, à pesquisa e à 

extensão;  

 

3. Consolidação e ampliação de uma relação direta entre extensão, ensino e pesquisa, 

favorecendo ações transformadoras entre a universidade e a sociedade;  

 

4. Busca e fortalecimento de parcerias, na política extensionista, entre os campi da UPE 

e outras instituições acadêmicas e/ou de outra natureza, locais, nacionais e 

internacionais, visando ao desenvolvimento do ensino, da pesquisa, da extensão e do 

exercício profissional;  

 

5. Inserção, valorização e promoção, no âmbito da formação acadêmica, de ações de 

extensão e cultura e arte como processo integral e criativo no desenvolvimento do 

indivíduo-cidadão, contemplando e fortalecendo a Política Nacional de Humanização 

na comunidade interna e externa da UPE;  

 

6. Registro e divulgação das ações de Extensão, com criação de memória e protocolo, a 

fim de elevar a visibilidade do papel da UPE frente aos interesses e às necessidades 

da sociedade;  

 

7. Estruturação do setor de imprensa da UPE e criação de assessoria de comunicação 

nas unidades para divulgação das atividades que envolvam a instituição;  

 

8. Institucionalização, com base normativa, e expansão das ações de extensão, com 

participação dos docentes, preceptores, discentes e sociedade;  

 

9. Articulação das ações de extensão, em áreas temáticas, com a política institucional, 

possibilitando o apoio e a sistematização das atividades extensionistas;  

 

10. Avaliação das ações da Extensão, quanto ao seu impacto na sociedade, por meio de 

instrumento avaliativo institucional, em consonância com a CPA/UPE e os 

pressupostos sobre avaliação do Plano Nacional de Extensão;  
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11. Garantir, nos Projetos Pedagógicos dos Cursos, a Flexibilização curricular para que 

os discentes integralizem carga horária obrigatória de Atividades Acadêmicas 

Científicas Culturais (AACC), ou complementar, com a participação em ações de 

extensão institucionalizadas;  

 

12. Desenvolvimento de ações de extensão pelos professores da modalidade a distância 

com os alunos, nos pólos de apoio presencial;  

 

13. Criação de mecanismos de credenciamento, de avaliação e de pontuação na 

contabilização da carga horária de extensão dos servidores técnico-administrativos;  

 

14. Elaboração e aplicação de resolução do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão - 

CEPE, institucionalizando a Semana Universitária, como período letivo de atividades 

de ensino-aprendizagem, com participação de todas as instâncias de gestão 

acadêmica de ensino, extensão e pesquisa, no planejamento, execução e avaliação;  

 

15. Criação de fundo de apoio às ações de Extensão;  

 

16. Destinação de percentual da arrecadação de concursos, vestibular, cursos e eventos 

de extensão para ações de Extensão;  

 

17. Igualdade do percentual dos recursos financeiros oriundos do PFA destinado às 

ações de Ensino, Pesquisa e Extensão e Cultura;  

 

18. Ativação do Conselho Social da UPE como forma de controle e apoio às ações de 

Extensão;  

 

19. Criação de grupo de trabalho para elaboração das bases normativas das ações de 

Extensão na UPE.  
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EIXO 3. PRÁTICA DA PESQUISA NA GRADUAÇÃO  

 
Os Delegados reunidos na 1ª. Conferência de Graduação da Universidade de 
Pernambuco, eixo da prática da pesquisa na Graduação, no período de 16 a 18 de 
novembro de 2010, entendem que: 
 
A produção cientifica da UPE é limitada em qualidade e quantidade em razão 
principalmente do pequeno número de cursos de pós graduação Stricto Sensu. 
 
O desenvolvimento dos cursos Stricto Sensu é limitado pela contrapartida ineficiente da 
UPE às propostas dos grupos e projetos de pesquisa. 
 
A solução dessas questões e a viabilização das diretrizes a seguir propostas está na 
conquista da plena autonomia universitária, obtida mediante dotação orçamentária 
concedida pelo governo estadual e vinculada ao orçamento do estado. 
 
Somente a conquista da autonomia plena permitirá a Universidade oferecer à comunidade 
acadêmica as condições necessárias para o desenvolvimento da pesquisa de forma 
satisfatória, em uma UPE realmente proativa para a produção de conhecimento científico 
em qualidade e quantidade almejadas. 
 
 
1. Garantia de disseminação, na comunidade universitária e na sociedade, do conceito e 

de ações da pesquisa norteadas pelo estatuto da UPE, criando elos entre o 
conhecimento científico elaborado na academia e na comunidade.  

 
2. Implantação e/ou melhoria de infraestrutura básica para o desenvolvimento das 

pesquisas, garantindo ambiente apropriado, recursos materiais e profissionais, em 
articulação com a Educação Continuada de cada unidade da UPE, não só para 
organização da entrada e da permanência de alunos, mas também para distribuição 
dos recursos nas unidades.  

 
3. Promover o fortalecimento da cultura de pesquisa na UPE, assegurando a participação 

docente e discente em eventos internos e externos a Instituição.  
 
4. Inclusão da Educação a Distância na política de divulgação/disponibilização de bolsas 

para pesquisa.  
 
5. Estímulo à participação de docentes e discentes, da modalidade à distância, em 

eventos científicos e demais ações de forma equivalente à modalidade presencial.  
 
6.  Ampliação das ações do PFAUPE (Programa de Fortalecimento Acadêmico) a partir 

das seguintes estratégias: a) Aumentar o numero atual de bolsas para contemplar 
mais projetos de pesquisa; b) Criar editais específicos para fortalecer novos grupos de 
pesquisa; c) Priorizar professores mestres e especialistas, além professores recém 
contratados.  

 
7. Criação de uma política para contratação de professores pesquisadores com perfil que 

atenda a demanda dos cursos.  
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8. Implementação de uma política editorial para divulgação da produção científica, 

apoiada pela editora da Universidade de Pernambuco, enfatizando os resultados de 
pesquisa da instituição.  

 
9. Reafirmação do compromisso de divulgação dos resultados das pesquisas realizadas 

dentro das unidades da UPE.  
 
10. Inserção dos servidores de nível superior em pesquisas dentro das unidades da UPE, 

incentivando dessa forma a participação e a integração entre todos os atores 
envolvidos.  

 
11. Abertura de concurso público para técnicos administrativos, de tal modo a possibilitar o 

funcionamento adequado da infraestrutura de pesquisa.  
 

12. Aperfeiçoamento da política de articulação entre os cursos de graduação e pós 
graduação da UPE e de outras instituições nacionais e internacionais, no sentido de 
garantir a mobilidade e a formação continuada docente e discente, incluindo a 
flexibilização e adequação das normas vigentes.  
 

13. Fortalecimento de Grupos de Pesquisa reconhecidos pela UPE e criação de novos 
grupos, garantindo-se estrutura física e humana necessária para a realização de 
produção cientifica de qualidade, fomentando o intercâmbio entre pesquisadores e 
grupos de pesquisa.  

 
14.   Ampliar o apoio a docentes e discentes para participação em eventos científicos com 

apresentação de trabalhos acadêmicos da UPE.  
 
15.  Incentivo institucional à tradução e à revisão de textos científicos.  
 
16. Incentivo à criação de disciplinas eletivas para estimular os estudantes a aprenderem 

outros idiomas.  
 
 
EIXO 4 – GESTÃO ACADÊMICA 

 

Prioridades a serem adotadas pela Universidade de Pernambuco 

 

1. Retomar o projeto de autonomia da UPE 

2. Atualizar o Projeto Político Institucional 

3. Utilizar-se do PPI para elaborar o Plano de Desenvolvimento Institucional 

  

Garantir no PDI: 

 Ações de gestão democrática 

 Ações de valorização dos profissionais 

 Ações estruturantes 
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01 - O contexto atual das políticas públicas educacionais impõe às instituições da 

educação superior um modelo de organização e de gestão orientado por princípios 

neoliberais, acentuando aspectos relacionados apenas a resultados numéricos de gestão. 

 

02 - A educação assume nesse sentido um papel limitado à preparação imediata ao 

mundo do trabalho, em detrimento da concepção de educação como formação do sujeito 

e como garantia à condições de acesso aos direitos sociais. 

 

03 - O Estado de Pernambuco vive um momento histórico significativo no campo da 

produção econômica.   Essa tendência, em contra partida, esbarra nos baixos índices 

educacionais da educação básica e superior. Como repercussão desse contexto, surgem 

novas demandas junto à universidade.  

 

04 - A Universidade de Pernambuco, única instituição de ensino superior pública estadual, 

consciente com sua função social, entende que é necessário uma urgente redefinição de 

suas estratégias de serviço, formação, de produção do conhecimento e de produção de 

novas tecnologias, de modo a contribuir com o desenvolvimento do Estado. 

 

05 - Um passo fundamental é a atualização, aprovação interna e encaminhamento para 

legalização de seu projeto de autonomia, estabelecendo a partir dele as condições para 

garantia de duas dimensões fundamentais: A democratização do poder e das decisões 

acerca do uso dos recursos no desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e 

extensão e a garantia da liberdade de pensamento, da livre manifestação de idéias e a 

implementação de órgãos colegiados, com ampla participação da comunidade 

acadêmica.  

 

06 - Para isso propõe-se: 

 

a) Estabelecer consulta pública ao projeto existente, por 60 dias, com vistas a 

sua atualização; 

b) Criar uma comissão com vistas a sua atualização, no prazo máximo de 90 

dias; 

c) Aprovar, nos conselhos competentes, a proposta de atualização; 
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d) Estabelecer espaços de interlocução com setores do poder executivo; 

e) Encaminhar o projeto de autonomia para a sua legalização; 

 

07- O Projeto Político Institucional – PPI é o documento que estabelece princípios e 

concepções orientadores à prática acadêmica. Tem por finalidade articular as ações de 

graduação com a pós-graduação, com a pesquisa e com a extensão. O PPI visa 

assegurar a unidade e coesão política pedagógica ao desenvolvimento institucional 

através da formação global e crítica dos sujeitos capazes do pleno desenvolvimento 

profissional e cidadão.  

 

08 - Dessa forma, considerando o contexto atual da UPE, sua missão, o estatuto e o 

contexto político, social e econômico do Estado, atualizar o Projeto Político Institucional é 

fundamental para estabelecer o seu  reposicionamento. 

 

09 - Para isso propõe-se: 

a)  Estabelecer consulta pública ao projeto existente, por 60 dias, com vistas a 

sua atualização; 

b)  Criar uma comissão como vistas a sua atualização, no prazo máximo de 90 

dias; 

c) Aprovar nos conselhos competentes a proposta de atualização; 

d) Estabelecer espaços de interlocução com setores da sociedade acerca da 

função social da universidade; 

e) Encaminhar para aprovação nos espaços internos de decisão universitária. 

f)  Atualizar os Projeto Pedagógicos dos Cursos a partir das diretrizes do PPI e da 

legislação vigente, observando as dimensões cognitiva, habilidade e atitudes), 

contemplando a interdisciplinaridade, flexibilidade, metodologia ativas de ensino 

aprendizagem e avaliação do processo formativo. 

  

10 - O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, estabelecerá estratégias 

operacionais de infraestrutura, organização e gestão da Universidade de modo a criar 

condições para  realizar sua ação educativa estabelecida no PPI. 
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11- O PDI tem por finalidade estabelecer planos, ações e metas para a gestão 

universitária.   

 

 12 - Para elaboração do PDI propõe-se: 

a) Elaboração de proposta; 

b) Estabelecer consulta pública ao projeto em construção, por 60 dias; 

c) Aprovar, depois de ouvido os conselhos competentes, a proposta de 

atualização; 

d) Estabelecer espaços de interlocução com setores da sociedade acerca da 

função social da universidade; 

e) Encaminhar para aprovação nos espaços internos de decisão universitária.  

 

13. No conjunto das ações e estratégias a serem propostas pelo PDI, faz-se necessário a 

garantia da prática da gestão democrática em todos os níveis, a valorização dos 

profissionais e o desenvolvimento de ações estruturantes à política acadêmica da UPE,  

dentre as quais: 

  

DA GESTÃO DEMOCRÁTICA 

13.1  Instituir função gratificada às coordenações de curso, com base nas atribuições e 

condições previstas no estatuto, Regimento da UPE.  

 

13.2  Fortalecimento da gestão colegiada em todas as unidades, seguindo os princípios 

da gestão democrática;  

 

13.3 Estabelecer obrigatoriedade de entrega, pelo professor ao coordenador de curso, do 

plano de trabalho e do relatório semestral, incluindo atividades relacionadas ao ensino, à 

pesquisa e a extensão, para aprovação pelo pleno do curso.  

 

13.4 Discussão coletiva e institucionalizada da distribuição da carga horária docente para 

as atividades acadêmicas.  
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13.5 Garantia de formação para os profissionais da UPE em gestão acadêmica e de 

infraestrutura para o planejamento e o desenvolvimento das ações pedagógicas (para o 

docente, discente e pessoal de apoio administrativo);  

 

13.6 Avaliação institucional, pela comunidade acadêmica, com objetivo de sistematização 

da gestão acadêmica por meio da ação-reflexão-ação, utilizando como base o SINAES e 

seus instrumentos para reconhecimento dos cursos;  

 

13.7 Implantação e implementação de mecanismos de avaliação dos docentes, gestores 

e técnicos administrativos pelo discente no Sistema de Gestão Acadêmica (SIGA) e 

criação de critérios para análise dessas informações;  

 

13.8 Criação de uma comissão para definição regimental do processo de avaliação da 

aprendizagem discente.  

 

13.9 Condições de equidade para todos os cursos e campus da UPE, especialmente na 

formação dos profissionais e na relação per capita de custo aluno.  

 

DA VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES E DOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS  

 

13.10 Resgatar a resolução do plano docente de atividades (PDA). Instituir processo de 

consulta pública e aprovação.  

 

13.11 Estabelecimento de um percentual da carga horária do docente e demais 

servidores para desenvolvimento das ações de extensão, constando como coeficiente de 

progressão funcional e outras vantagens próprias dos servidores docentes e técnicos 

administrativos;  

 

13.12 Acompanhamento do processo de avaliação do desempenho docente (ensino, 

pesquisa, extensão e gestão) como objeto de progressão funcional;  

 

 

 



 

 

14 

 

 

13.13 Reestruturar o vínculo de dedicação exclusiva como regime de trabalho, fixando 

percentual de 50% do vencimento base, incorporando à aposentadoria, sem necessidade 

de renovação;  

 

13.14 Criar política de incentivo à permanência de professores na UPE (especialmente na 

unidades do interior).  

 

13.15 Qualificação dos professores através de programas MINTERs e DINTERs.  

 

13.16 Garantir especificidade com relação à titulação exigida nos concursos para 

provimento de professores nas Unidades da UPE.  

 

13.17 Criação de uma política de permanência de novos professores a partir da oferta de 

condições ideais de trabalho e incentivo aos ingressantes;  

 

DAS AÇÕES ESTRUTURANTES 

 

13.18 Adequação e ampliação do corpo administrativo para apoio às coordenações de 

curso. 

 

13.19 Estabelecer programas de intercâmbio entre profissionais da UPE com os de outras 

instituições (mobilidade docente)  

 

13.20 Unificação da carga horária de componentes curriculares comuns aos diversos 

cursos da UPE, com objetivo de possibilitar mobilidade interna;  

 

13.21 Revisão e atualização dos Projetos Pedagógicos dos Cursos – PPC para 

adequação, correção e aperfeiçoamento estratégicos; 

 

13.22  Incorporação, pelas Unidades de Educação, do controle de escolaridade dos 

cursos na modalidade a distância; 
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13.23 Criação de mecanismos que garantam o imediato concurso para substituição de 

professores e de servidores às vagas existentes;  

 

13.24 Otimizar a utilização do SIGA. Inserir o projeto Político Pedagógico do Curso, 

ementário e demais informações pertinentes ao curso.  

 

13.25 Criação de salas para atividades dos D.As. e C.As.. Apoiar a criação de uma 

política pública de financiamento das entidades  do movimento estudantil.  

 

13.26 Estabelecimento de política de segurança física e patrimonial;  

 

13.27 Implantação de um sistema de comunicação em rede para garantir a agilidade e 

eficiência do processo de intercâmbio interno de informações;  

 

13.28 Estabelecer política permanente de otimização e atualização do acervo bibliográfico 

das Unidades da UPE;  

 

13.29 Informatização do acervo bibliográfico e reestruturação física das bibliotecas, 

incluindo um sistema digital de gestão, proteção e segurança do acervo;  

 

13.30 Aquisição de veículos coletivos para garantir as atividades de formação e pesquisa 

em ambientes externos  

 

13.31 Construção da residência universitária para os estudantes e professores com 

prioridade nas áreas emergenciais. 

 

13.32 Construção de restaurantes universitários na UPE, com prioridade nos campus que 

têm curso integral;  

 

13.33 Garantir a acessibilidade nos ambientes da UPE;  

 

13.34 Criação imediata de política de assistência (apoio) aos estudantes para uma 

melhoria na formação;  
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13.35 Reestruturação e ampliação do Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE);  
 
 
EIXO 5 – ESTÁGIOS  
  
1. Garantia,  junto ao Governo do Estado, da PRIORIDADE dos campos de prática e 

estágios nas instituições públicas estaduais e as administradas pelas fundações para 
os estudantes da única universidade pertencente ao Estado, a UPE; 
 

2. Criação do FÓRUM PERMANENTE DE ESTÁGIOS para a Construção das Diretrizes 
Gerais e Específicas e avaliação contínua do Estágio na UPE, sob a coordenação da 
PROGRAD;  

 

3. Buscar padrões de qualidade de acordo com a legislação vigente para cada curso por 
parte dos serviços nos campos de estágios e academia, incluindo a igualdade de 
condições para acesso e permanência dos estudantes das diversas graduações nas 
Unidades Instituições;  
 

4. Cumprimento em todas as áreas da relação docente/estagiário não poderá ser maior 
que 1/10, conforme estabelecido na Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008;  

 
5. As Unidades de Educação, promotoras do estágio, devem realizar um mapeamento 

dos campos de estágio e de prática com definição do número de alunos a serem 
acompanhados por cada orientador, bem como definição dos orientadores 
(institucionais) por campo de estágio e seu registro nos órgãos competentes, 
vinculados à Instituição de Educação e de Educação e Saúde;  

 
6. Celebração de convênios para realização dos estágios curriculares obrigatórios, bem 

como assinatura dos termos de compromisso entre as Unidades Concedentes, as 
Intervenientes e os alunos, além do estabelecimento de seguro obrigatório para todos 
os alunos nos campos de estágio;  

 
7. Padronização dos documentos necessários à realização dos estágios tais como: 

convênios, termo de compromisso, entre outros, de acordo com as especificidades de 
cada área;  

 
8. Incentivo e normatização do intercâmbio internacional entre a UPE e instituições 

interessadas com garantia de registro no histórico acadêmico do aluno;  
 
9. Criação de plano de formação para profissionais que atuem como orientadores de 

estágio (supervisor, preceptor, tutor, professor colaborador e coordenador), 
estruturado pela unidade de educação e de educação e saúde, ofertando cursos de 
pós-graduação lato sensu e stricto sensu, atualizações e participação em eventos 
científicos, de forma sistemática e contínua;  

 
10. Incentivo aos orientadores de estágios (supervisor, preceptor, tutor, professor 

colaborador e coordenador), com expedição regular de certificado emitido pela UPE, 
constando como coeficiente para progressão funcional (Plano de Cargos, Carreiras e 
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Vencimentos - PCCV) e outras vantagens próprias dos docentes e dos técnicos 
administrativos;  

 
11. Criação de critérios que orientem a avaliação dos estágios quanto à infraestrutura, à 

supervisão e avaliação do estudante, entre outros, em período regular;  
 
12.  Elaboração de diretrizes para os estágios, com definição das responsabilidades dos 

orientadores (supervisor, preceptor, tutor, professor colaborador e coordenador), 
graduandos e das instituições envolvidas;  

 
13.  Efetivação das Escolas de Aplicação da Universidade de Pernambuco como campo 

de estágio multiprofissional, inclusive para Educação a Distância - EAD;  
 
14.  Integração entre as Unidades de Educação e os profissionais das instituições 

concedentes do campo de estágio, com estímulo à participação desses profissionais 
nas atividades acadêmicas;  

 
15.  Articulação de atividades teórico-práticas, garantindo o cumprimento da carga horária 

destinada aos estágios;  
 
16.  Fomento à monitoria nos estágios;  

 

17.  Implantação e implementação do banco de estágios, agilizando o processo de 
viabilização entre a UPE e instituições;  

 

18.  Implantação e efetivação da supervisão geral de estágio, por Unidade de Educação e 
Educação e Saúde, de forma presencial ou à distância;  

 
19.  Criação de uma COORDENAÇÃO de estágios e intercâmbios, na PROGRAD, para 

orientação dos procedimentos a serem adotados, tais como: elaboração de termos de 
compromisso, planos de estágio, seguro contra acidentes pessoais, estágios 
obrigatórios, não-obrigatórios e convênios.  
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MOÇÕES 

 
 
MOÇÃO Nº 001/2010 
 
 
A Coordenação da I Conferência de Graduação da Universidade de Pernambuco 
 
 

O Diretório Central dos Estudantes “Prof. Paulo Freire” da Universidade de 

Pernambuco, gestão 2010/2011 “Da unidade vai nascer a novidade”, Diretórios 

Acadêmicos, Centros Acadêmicos e os Delegados da I Conferência de Graduação da 

Universidade de Pernambuco infra-assinados vêm respeitosamente com amparo na 

Seção IV – Das moções- no artigo 26 do Regimento Interno da I Conferência de 

Graduação da UPE, submeter ao Plenário a seguinte Moção de Apoio a ser enviada 

ao  Reitor da Universidade de Pernambuco, as Direções das Unidades de Ensino e as 

Representações dos servidores da UPE, com o seguinte teor: 

Com a implantação da Gratuidade do ensino na Universidade a rede do movimento 

estudantil (DCE, DA’s e CA’s) perdeu sua principal fonte relativa ao financiamento das 

atividades e das mobilizações ao corpo discente. Nas grandes Universidades Federais e 

nas principais Universidades Estaduais as ações do movimento estudantil são 

reconhecidas como elemento importante para a formação acadêmica, cidadã e na 

vivência dos elementos de gestão de formação política dos discentes. Nestas Instituições 

existem variadas formas de manutenção financeira e estrutural das Entidades, tais como: 

Salas para Entidades, receita para atividades culturais, de artes, esporte, e etc. 

Diante disto, encaminhamos uma moção de apoio de modo que venha a envolver 

toda a comunidade acadêmica na reivindicação da criação de uma política efetiva de 

financiamento e apoio as Entidades Estudantis Organizadas na Universidade de 

Pernambuco. Buscando desta forma também, reconhecer/reafirmar as contribuições do 

movimento Estudantil Organizado na construção desta Universidade e na luta por uma 

sociedade mais justa e democrática. 

 

Recife, 17 de Novembro de 2010. 
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MOÇÃO Nº 002/2010 
 
A Coordenação da I Conferência de Graduação da Universidade de Pernambuco 
 
 

O Diretório Central dos Estudantes “Prof. Paulo Freire” da Universidade de 

Pernambuco, gestão 2010/2011 “Da unidade vai nascer a novidade”, Diretórios 

Acadêmicos, Centros Acadêmicos e os Delegados da I Conferência de Graduação da 

Universidade de Pernambuco infra-assinados vêm respeitosamente com amparo na 

Seção IV – Das moções- no artigo 26 do Regimento Interno da I Conferência de 

Graduação da UPE, submeter ao Plenário a seguinte Moção de Apoio a ser enviada 

ao  Reitor da Universidade de Pernambuco, as Direções das Unidades de Ensino e as 

Representações dos servidores, com o seguinte teor: 

Hoje a Universidade de Pernambuco tem se norteado na busca incessante de 

minimizar as contradições existentes dentro de uma Educação superior que é marcada 

pela exclusão. Compreendendo que este é um momento importante de unirmos ainda 

mais forças para conseguir transformar a UPE na Universidade que tanto sonhamos (uma 

Universidade de fato pública, gratuita e qualidade), o Movimento Estudantil entende que é 

preciso haver uma política mais efetiva de assistência estudantil na Instituição de forma 

que os jovens não apenas possa permanecer na Universidade como também ter 

subsídios para uma melhor formação profissional e de consciência social.  

Deste modo, contamos com o apoio de toda a comunidade acadêmica na 

construção de uma política mais eficaz que consiga atingir de forma igualitária todas as 

unidades de ensino da UPE. E para isso é preciso pensar um plano de Assistência 

Estudantil que pontue Programa de Moradia Estudantil, Programa de Auxílio Alimentação, 

Programa de Auxilio Creche, Programa de Concessão de Auxílios a Eventos Estudantis, 

Programa de Bolsa de Manutenção Acadêmica, Programa de Apoio Psico-Pedagógico, 

Auxílio Transporte, Bolsa Atleta, entre outros que já são implantados em diferentes 

Universidades Federais e Estaduais em todo o País. 

 

Recife, 17 de Novembro de 2010. 

 


