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SEMINÁRIO  

DE  

INTEGRAÇÃO  

UPE -  2017 
  

 

 

 

 

 

 

Cronograma 

Campus Petrolina 04/ABR TARDE    14h - 18h 

Campus Salgueiro  05/ABR TARDE    14h - 18h 

Campus Serra Talhada 06/ABR TARDE    14h - 18h 

Campus Arcoverde 07/ABR TARDE    14h - 18h 

Campus Santo Amaro 11/ABR MANHÃ   9h - 13h 

Campus Benfica 18/ABR MANHÃ   9h - 13h 

Campus Camaragibe  19/ABR MANHÃ   9h - 13h 

Campus Mata Norte 25/ABR TARDE    14h - 18h 

Campus Mata Sul 26/ABR MANHÃ   9h - 13h 

Campus Garanhuns 02/MAI TARDE    14h - 18h 

Campus Caruaru 03/MAI MANHÃ   9h - 13h 
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APRESENTAÇÃO 

 

A Reitoria da UPE, nos últimos dois anos, priorizou um formato de planejamento integrado, construído 

através de seminários regionais, a partir do diálogo coletivo entre todos os membros da comunidade 

acadêmica. Assim foi em 2015, quando realizamos o Seminário de Gestão Acadêmica no Sertão, na 

Mata, no Agreste e na RMR, resultando na elaboração de um Plano de Ação a ser realizado em quatro 

anos. Em 2016, seguindo a mesma metodologia, realizou-se o Seminário de Integração. Em um 

contexto de agravamento da crise financeira vivida pelos estados, e em particular por Pernambuco, 

buscou-se concentrar esforços para melhorar a avaliação geral de todos os cursos, definindo-se 21 

ações integradas acadêmicas e de gestão. 

Iniciou-se, a partir daí, na Graduação, a reformulação, e unificação, dos Projetos Pedagógicos dos 

Cursos, a flexibilização dos processos de mobilidade estudantil, estudos em torno da curricularização 

da extensão, entre outras. Na Pós-graduação, foi elaborado o programa de qualidade. Na 

infraestrutura, enfrentado o desafio da melhoria na capacidade de conectividade dos Campi.  

Foi a integração que permitiu alguns avanços da UPE, a partir do uso racional dos recursos 

contingenciados, sem perder de vista a sua missão de formar profissionais e produzir conhecimentos, 

participando efetivamente no desenvolvimento do nosso Estado. Em 2017 a crise no financiamento 

ainda persiste, e os desafios da qualidade são cada vez mais urgentes. É necessário garantir as 

condições gerais para consolidar a UPE como instituição pública de ensino superior, a serviço dos 

pernambucanos. 

Assim, nesta nova edição (2017), o Seminário de Integração vai a cada Campus apresentar as ações 

realizadas em decorrência das decisões no evento anterior, analisar o quadro atual da UPE e a 

atualizar o seu planejamento. Pretende ser assim um espaço democrático para construção coletiva de 

estratégias e para definição de ações prioritárias integradas para os próximos dois anos.  

Prof. Pedro Henrique de Barros Falcão 

Reitor 

 

Objetivo Geral  

Avaliar e atualizar o plano integrado de gestão acadêmica com vistas à consolidação e a melhoria da 

qualidade dos cursos da UPE. 

 Público 

Direção, Coordenadores Setoriais, Professores, Servidores e Representação estudantil 

 Espaços a ser definido pela direção de cada Campus: 

1 sala para plenária 

3 salas para grupos temáticos 

2 salas para Circuito de Mini-palestras (nos campi onde acontecerão) 
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 PROGRAMAÇÃO 

Horário 

MANHÃ 
9h - 13h 

BENFICA / SANTO AMARO / CAMARAGIBE / MATA SUL / CARUARU 
 

TARDE 
14h - 18h 

PETROLINA / GARANHUNS / MATA NORTE / SALGUEIRO / ARCOVERDE / SERRA 
TALHADA  

  DETALHAMENTO DA PROGRAMAÇÃO 

MANHÃ 
9h -13h 

TARDE 
14h - 18h 

                        Atividades  

 
09:00 -
09:15 

 
14:00 -
14:15 

1.  Abertura - composição de mesa (Reitor, Vice-reitora e Diretor(a), Vice-diretor(a), 

Coordenadores setoriais) - 15min 
 

09:15 
09:35 

14:15 
15:35 

2. Apresentação do relatório geral de ações 2016 – Prof. Pedro Falcão (Reitor) - 
20min 
 

09:35 
às 
09:50 

14:35 
às 
14:50 

3. Apresentação e análise da avaliação geral da UPE (SINAES e Auto avaliação) – 
Prof Luiz Alberto (Pró-reitor de Graduação) - 15min 
 

09:50 
às 
09:55 

14:50 
às 
14:55 

4.Apresentação da metodologia de trabalho - Prof Luiz Alberto (Pró-reitor 
PROGRAD) - 5min 
 

10:00 
 às 
12:00 

15:00 
 às 
17:00 

5.Fóruns temáticos    
    Grupo 01 - PROGRAD, PROEC e CPA (Curricularização da Extensão) 
    Grupo 02 - PROPEGI e A. Relações Internacionais  
       (Prog. de Excelência no Strito; Prog. Mais Ciência,  Mais Des. e intercâmbio) 

   Grupo 03 -  PRODEP e PROADMI (Avaliação de desempenho; estágio probatório;   

                                                                                       D.E. e assistência estudantil) 
Roteiro dos fóruns:      
   . Apresentação do resumo do relatório - 15min 
   . Discussão do relatório - 45min 
      -Qual o impacto destas ações na sua Unidade? 
     - Que novas ações ainda são necessárias? 
   . Apresentação e discussão de novas questões – 01:00h 

12:20 
Às 
13:00 

17:20 
às 
18:00 

Plenária final  
Apresentação do resumo de cada fórum (pró-reitor) 
Comentários (dois participantes escolhidos em cada fórum) 
Conclusão do seminário – Prof. Pedro Falcão (Reitor) 

  Circuito de mini palestras (15min) - Público: Estudantes   

  
Salgueiro 
Arcoverde 

Serra Talhada 

Mata Sul 
Caruaru 

 Temáticas  

Sala 1 

19h30min 14h Edital PFA - Monitoria, Inovação Pedagógica e Vivências curriculares 

20h 14h30min Manual do Estudante 

20h30min 15h Extensão: Projetos e Programas 

Sala 2 

19h30min 14h Currículo Lattes 

20h 14h30min Editais de Iniciação Científica e Sistema de Pós-graduação (SISPG) 

20h30min 15h Bolsas para Intercâmbio 
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Objetivos, estratégias e 

responsabilidades 

Seminário de Integração 2017 

 

Relatório de ações integradas - 2016 

I.1 Realizar seminários de atualização 

sobre as diretrizes curriculares e 

políticas para elaboração dos PPCs. 

 

Estratégias:  

Promover estudos específicos para cada área; . Coord. de 

curso e NDE 

 

Responsável: 

POGRAD 

PROEC 

 

Elaborado e publicado o Guia da Coordenação de Curso de 

Graduação. 

 

http://www.upe.br/anexos/prograd/guia_do_coordenador_de_curso.pdf 

 

 Indicado link das Diretrizes Nacionais dos Cursos de Graduação -MEC 

http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=12991 

 

Regulamentado o processo de aproveitamento de estudos. Resolução 

035/2016. 

http://www.upe.br/anexos/cepe/2016/Resolucoes_CEPE_MAIO_2016.

pdf 

 

Regulamentado o Núcleo Docente Estruturante: Resolução CEPE 

065/2016 

http://www.upe.br/anexos/cepe/2016/Resolucoes_CEPE_referentes_m

es_de_Agosto_2016.pdf 

 

As Política para os PPCs estiveram na pauta do Fórum dos 

Coordenadores (de Curso, Setoriais de Graduação e de Apoio 

Acadêmico);   

 

Demandas: 

- Regulamentar as responsabilidades do Coord. de Curso; 

 

http://www.upe.br/anexos/prograd/guia_do_coordenador_de_curso.pdf
http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=12991
http://www.upe.br/anexos/cepe/2016/Resolucoes_CEPE_MAIO_2016.pdf
http://www.upe.br/anexos/cepe/2016/Resolucoes_CEPE_MAIO_2016.pdf
http://www.upe.br/anexos/cepe/2016/Resolucoes_CEPE_referentes_mes_de_Agosto_2016.pdf
http://www.upe.br/anexos/cepe/2016/Resolucoes_CEPE_referentes_mes_de_Agosto_2016.pdf
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Objetivos, estratégias e 

responsabilidades 

Seminário de Integração 2017 

 

Relatório de ações integradas - 2016 

I.2 – Promover o primeiro 

reconhecimento dos 10 novos cursos 

 

 
Estratégias:   

. Elaborar manual com orientações práticas ao 

processo; 

. Indicar cronograma e prioridade 2016.1 

. Dividir funções  

 

Responsável: 

POGRAD 

 

Coord. setoriais de graduação; 

 

Coord.de curso; 

 

NDE 

 

 

  

. Elaborado planilha de monitoramento dos cursos (dados legais e de 

gestão): 

 

https://drive.google.com/file/d/0B_4P5XjWVwYSSEZ1TkhUcDgxbmM/

view?pli=1 

 

. Encaminhados PPCs para processo de reconhecimento  junto ao CEE: 

Direito – Benfica 

Logística – Mata Sul/Mata Norte e Salgueiro 

Serviço Social 

Medicina – Garanhuns/FCM 

Ciências Sociais – 

Geografia - Garanhuns 

Administração Pública EAD 

Odontologia Arcoverde/FOP  

História – Mata Norte (11 cursos) 

  

. Pendências: 

   - O processo de reconhecimento exige condições de acessibilidade 

na infraestrutura das Unidades; 

  - É necessário unificar os projetos de cursos iguais; 

 

https://drive.google.com/file/d/0B_4P5XjWVwYSSEZ1TkhUcDgxbmM/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/0B_4P5XjWVwYSSEZ1TkhUcDgxbmM/view?pli=1
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Objetivos, estratégias e 

responsabilidades 

Seminário de Integração 2017 

 

Relatório de ações integradas - 2016 

I.3 – Promover a renovação do 

reconhecimento dos cursos  

 

 

Estratégias: 

 Elaborar manual com orientações práticas ao 

processo; 

. Indicar cronograma e prioridade 2016.1 

. Dividir funções 

 

 

Responsabilidades:  

 

POGRAD 

Coord. setoriais de graduação; 

Coord.de curso; 

Membros do Núcleo Docente Estruturante 

 

 

 

. Orientações para processo de elaboração e/ou atualização do PPC, 

reconhecimento e/ou renovação do reconhecimento: disponível em: 

http://www.upe.br/anexos/prograd/guia_do_coordenador_de_curso.pdf 

 

. Publicado Resolução  087/2016 de unificação dos componentes 

curriculares básicos das licenciaturas; 

http://www.upe.br/anexos/cepe/2016/Resolucoes_CEPE_Novembro_2

016.pdf 

 

 

Demandas: 

- Incluir na pauta do fórum dos coordenadores, a discussão sobre a 

estrutura do PPC; 

- 34 cursos em processo de renovação de reconhecimento em 2017. 

(licenciaturas, nutrição, enfermagem, fiosioterapia, representação 

comercial, psicologia, bacharelado em C. Biológicas, licenciaturas 

Ead); 

. Condições para renovação do reconhecimento (unificação de PPC 

para cursos iguais e a curricularização da extensão) 

  

 

I.4 - Realizar diagnóstico sobre quadro 

atual e a necessidade de professores 

para atendimento aos PPCs. 

 

Estratégias: 

 

 . Estabelecer critérios a partir da resolução 

sobre distribuição de carga horária 

docente; 

. Subsidiar processo de distribuição de 

vagas para docentes; 
 

 

Responsáveis:  
 

PROGRAD 

Coord. Setorial de graduação 

Coord. de curso 

 

 

   

Elaborado pela PROGRAD e Coordenação de Curso o diagnóstico da 

demanda de docentes: os coordenadores de graduação e de curso 

podem solicitar planilhas de dados, por e-mail: prograd.cdg@upe.br 

  

  

 

Demandas: 

 

-  Atualizar semestralmente a planilha da demanda de docentes em 

cada Unidade, (Coordenadores Setoriais de Graduação); 

http://www.upe.br/anexos/prograd/guia_do_coordenador_de_curso.pdf
http://www.upe.br/anexos/cepe/2016/Resolucoes_CEPE_Novembro_2016.pdf
http://www.upe.br/anexos/cepe/2016/Resolucoes_CEPE_Novembro_2016.pdf
mailto:prograd.cdg@upe.br
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Objetivos, estratégias e 

responsabilidades 

Seminário de Integração 2017 

 

Relatório de ações integradas - 2016 

II .1 – Fomentar projetos e programas 

e projetos de Extensão e cultura 

vinculados aos cursos 

 

Estratégias: 

Publicar edital de fomento a ações de 

Extensão vinculadas ao PPC do curso;  

 
Responsável: 

PROEC 

. Lançado Edital de apoio aos programas e projetos (em vez de 

distribuição de bolsas) com fomento de 280 mil reais distribuídos em 

cotas por Campus:  

. Institucionalizado a Coordenações Setoriais de Extensão como 

responsável  pelo processo de avaliação dos projetos de Extensão; 

. Os recursos do edital (auxílio financeiro) foi depositado diretamente 

na conta dos coordenadores de programas e projetos através do PFA 

(PROEC). 

. Projetos aprovados e que receberam auxílio financeiro do PFA: 

Arcoverde – 04; Caruaru -02; CISAN - 06; ESEF - 03; FCAP- 09; FCM 

- 06; FENSG - 13; FOP - 14; POLI - 07; HUOC - 04; Garanhuns- 18; 

ICB -10; Mata Norte - 05; Petrolina -14;  PROCAP -02; Salgueiro – 01; 

Serra Talhada -06. 

. Instituída a Câmara de Extensão; 

. Publicado Livro das Ações de Extensão e Cultura em 2016 da UPE, 

em quatro volumes, com intuito de inspirar novos projetos;   

     

II .2 – Discutir a Curricularização da 

Extensão. 

Discutir concepções de 

curricularização da Extensão.  

 

 

Estratégias:  

Identificar e/ou propor criação de 

componentes curriculares que abordem 

conceitos e metodologias da Extensão 

universitária; 

 

Responsável:  

PROEC 

PROGRAD 

 

 

. Elaborado e publicado, no Guia da Coordenação de Curso de 

Graduação, uma concepção de curricularização da Extensão; (PROEC 

e PROGRAD) 

 

. Em 2016, 09 Cursos incluíram nos seus PPCs a curricularização da 

Extensão como previsão geral de atividades a serem desenvolvidas: 

(Saúde Coletiva, Computação, Ciências Biológicas (Nazaré), Serviço 

Social, Ciências Sociais, Administração Pública e Geografia-Ghs, 

medicina-GUS e Medicina-Serra;) 

 

. Elaborado proposta de Resolução de Curricularização da Extensão;  

 

Demandas para 2017-2018: 

 

- Promover discussão sobre a regulamentar a 

curricularização/creditação da oferta  de atividades de  Extensão; 

- Inserir Extensão nos PPCs  a serem atualização em 2017,  

- Definir no Sig@ o sistema de creditação das atividades de Extensão; 
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Objetivos, estratégias e 

responsabilidades 

Seminário de Integração 2017 

 

Relatório de ações integradas - 2016 

 

II .3– Regulamentar a creditação de 

ações de Extensão 

 

Estratégias:  

Estabelecer princípios e critérios para 

cumprimento dos créditos curriculares das  

ações  de Extensão. 

 

Definir modalidade de inserção dos 

créditos de Extensão no Siga 

 

Responsável: 

 

PROEC, 

 PROGRAD,   

 

 

 

 

 

  

A Extensão foi incluída nos PPCs enviados para o processo de 

credenciamento ou recredenciamento junto ao Conselho Estadual de 

Educação em 2016;  

 

 

Demandas para 2017-2018  

 

- Regulamentar o processo de creditação de atividades de Extensão 

curricular.  

 

 

- Discutir com a equipe do Siga a inclusão da creditação das ações de 

Extensão; 
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Objetivos, estratégias e 

responsabilidades 

Seminário de Integração 2017 

 

Relatório de ações integradas - 2016 

III.1 - Implementar o Programa de 

excelência no stricto sensu 

 

Estratégias:  

Estabelecer consultoria externa para 

avaliar  e sugerir modificações nos 

programas.) 

- Publicar editais para apoiar a 

consolidação dos programas (premiações, 

publicações de artigos, etc); 

Responsável:  

PROPEGI 

Coords. de cursos stricto sensu 

 

 

- Implantado o Programa de Qualidade do Stricto Sensu a partir de 

novembro de 2016. Os primeiros avaliados foram os Programas de 

Odontologia e Engenharia da Computação; 

 

- Lançado Edital FACEPE 01/2017, para estímulo à cooperação 

internacional dos programas de pós-graduação de Pernambuco 

(produto de proposta do Fórum de Pró Reitores). 

 

Apoio à publicação de artigos científicos qualificados como A1 e A2 e 

B1. 

III.2 - Promover  

DINTER   com a UFRN   

 

Estratégia: Curso de doutorado em 

administração: convênio com UFRN, UPE e 

UFRPE  
 

Responsável:  

PROPEGI 

 

 

 

Iniciado o DINTER em Administração, convênio com a UFRN, UPE e 

UFRPE. Da UPE participam em doutoramento 09 docentes. 

 

III.3 - Realizar o planejamento da 

qualificação docente (SISQUALIS) 

 

Estratégias: 

 Implementar plataforma 
 

Responsável:  

PROPEGI 

NCTI 

 

 

Sistema implementado – disponível em: http://sisqualis.upe.br/ 

Com perfis para Coordenadores setoriais, PROPEGI e público em 

geral 

http://sisqualis.upe.br/
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Objetivos, estratégias e 

responsabilidades 

Seminário de Integração 2017 

 

Relatório de ações integradas - 2016 

III.4 – Promover a realização de curso 

de doutorado em educação, em 

convênio com outra IES. 

 

 

Estratégias: 

Financiamento FACEPE e UPE; 

 

Qualificar docentes 

 

Responsável:  
PROPEGI 

 

  

 

 

 

Dinter em Educação com a UFPE- em preparação de proposta para 

atender aos Editais CAPES e FACEPE 21/2016; 

 

Em preparação uma proposta para atender o EDITAL FACEPE 21/2016 

(Apoio a Projetos de Doutorado Interinstitucionais -DINTER). 

III.5- Apoiar a qualificação docente 

(AQD) através de edital. 

 

Estratégias:  

Lançado edital com recursos da UPE/PFA  

 
Responsável: PROPEGI 

 

 Programa de Apoio à Pós-Graduação Stricto Sensu da UPE Edital 

AMD e AQD 2016 e 2017. Disponível em : http://www.sispg.upe.br/ 

 

III.6 Apoio à Cooperação Nacional e 

Internacional em Pesquisas 

Lançamento de Edital 

 

Estratégias: 

Apoio à Parcerias Institucionais 

 
Responsável: PROPEGI 

 

 

Programa de Apoio à Pós-Graduação Stricto Sensu da UPE Edital 

AMD e AQD 2016 e 2017. Disponível em : http://www.sispg.upe.br/ 

 

- Articulação com a FACEPE e IES do Estado (UPE, UFPE, UFRPE, 

UNIVASF e UNICAP) participantes do Consorcio Univérsitas 

Pernambuco 

Objetivo: “Projeto Experimental de Pesquisa Conjunta” focado na 

"Gestão de Recursos Hídricos com Aplicação no Semiárido 

Pernambucano" 

 

III.7 Apoio à Inovação Tecnológica 

   

Estratégias: Apoiar  ações específicas 

de implantação do Instituto de 

Inovação Tecnológica (IIT). 

 
Responsável: PROPEGI 

Construção do Estatuto Social do IIT – Institucionalidade; 

 

 

Suporte na execução dos projetos de infraestrutura – em andamento; 

 

 

 

 

http://www.sispg.upe.br/
http://www.sispg.upe.br/
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Objetivos, estratégias e 

responsabilidades 

Seminário de Integração 2017 

 

Relatório de ações integradas - 2016 

III.8 Qualificação dos cursos lato 

sensu 

 

 

Estratégias: Ações relativas à 

regulação e apoio à produção 

científica 

 

Responsável: PROPEGI 

Elaboração e Aprovação da Resolução CONSUN 006/2016 que 

estabelece normas para gestão financeira e acadêmica dos cursos 

lato sensu, disponível em: 

http://www.upe.br/images/industrix/arquivos/institucional/consun/2016/

Resolucoes-CONSUN-Fevereiro-2016-att.pdf 

 

Criação de um novo cadastro específico para os cursos de pós 

graduação lato sensu 

 

Apoio à consolidação das residências em saúde da UPE -  

Lançamento de Edição Especial da Revista de Saúde para divulgação 

de TCCs 

 

 

III.9 – Promover formação em didática 

do ensino superior para docentes da 

UPE 

 

Estratégias: 

Articular professores dos programas stricto 

sensu; 

. Ofertar vagas a cada semestre; 

. Realizar atividades na modalidade 

semipresencial; 

. Iniciar oferta de curso no 2º semestre 

2016.2 

 

Responsável:  

PROPEGI 

PROGRAD 

 

 

  

. Realizado o curso “Docência no Ensino Superior” (no período de 

agosto a outubro /16; o final coincidiu com a paralisação dos docentes), 

para 120 docentes, na modalidade semipresenciali; 

 

. Participaram docentes de Petrolina; Recife e Garanhuns -  Total - 115 

;  90% avaliou o curso como muito bom. 

 

. Publicado edital PROGRAD\EDUPE para publicação de livros. 

http://www.upe.br/noticias/1610-upe-divulga-edital-para-producao-e-

edicao-de-livros-pela-edupe 

 

 

Novas demandas:  

Oferecer novas turmas do curso “Docência no Ensino Superior” em 

2017-2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.upe.br/images/industrix/arquivos/institucional/consun/2016/Resolucoes-CONSUN-Fevereiro-2016-att.pdf
http://www.upe.br/images/industrix/arquivos/institucional/consun/2016/Resolucoes-CONSUN-Fevereiro-2016-att.pdf


 

12 
 

Objetivos, estratégias e 

responsabilidades 

Seminário de Integração 2017 

 

Relatório de ações integradas - 2016 

IV.1 - Ampliar a conectividade via  

RNP, PE-CONECTADO nas Unidades da 

UPE 

 
 

Estratégias:  

 

. Atualização de diagnóstico sobre situação 

de TI nas Unidades; 

. Apresentar planejamento de demanda da 

UPE inserida no da produção regional; 

. Inserir demandas de TI no planejamento 

da SECTI; 

 

Responsável:  

NCTI 

 

 

 

 

-Realizado o levantamento e análise da infraestrutura de TI (redes de 

dados, conectividade e segurança) em todas as Unidades de 

Educação e nos hospitais da UPE.  

 

-Ações de melhoria de conectividade: 

Campus Petrolina – Instalada RNP de 80 MB e melhoria da 

Infraestrutura de rede física e de wifi 

Campus Benfica – Conectado a FCAP ao link da RNP existente na 

POLI 

Campus Camaragibe – Conectado a FOP a RNP de 80 MB, via Rádio, 

através da FCAP   

Campus Mata Norte – Implantado link terceirizado de 20MB 

Campus Santo Amaro - HUOC e CISAM - Instalada RNP de 1GB, 

através do NUTES; 

Campus Mata Sul – Instalação de laboratório de informática 

Reitoria –Melhoria da Infraestrutura de rede física e de wifi e ações de 

segurança da rede; 

FOP - Melhoria da Infraestrutura de rede física e de wifi 

ICB - Melhoria da Infraestrutura de rede física e de wifi 

FENSG - Melhoria da Infraestrutura de rede física e de wifi 

CISAM - Melhoria da Infraestrutura de rede física e de wifi 

HUOC - Melhoria em parte da Infraestrutura de rede física e de wifi 

 

- Treinamento para uso do SIGEPE em todas as Unidade;  

  

 

 

Demandas para 2017-2018 

. Qualificar o uso da plataforma de Sistemas Integrados do governo do 

Estado – SIGEPE, para dados do patrimônio, almoxarifado e 

protocolo; 

. Continuar a política e ações de melhoria da Conectividade, da Rede 

Wifi e da Segurança da Rede nas Unidades 

IV.2 - Colocar em funcionamento a 

plataforma docente;Estratégias:  

.Concluir revisão da 017 e 019 

.Atualizar critérios para uso da carga 

horária 

. Instalar base tecnológica. 
 

Responsável:  

 NCTI,  

CONSUN 

 

. Em andamento estudos sobre a utilização de ferramentas do SIG@ 

para registro do Plano Atividades Docentes; 
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Objetivos, estratégias e 

responsabilidades 

Seminário de Integração 2017 

 

Relatório de ações integradas - 2016 

IV. 3 - Promover a migração da 

estrutura física do Siga para Reitoria e 

a evolução de funcionalidade; 

 
Estratégias:  Instalar base tecnológica para 

gestão dos dados do Siga; 
 

Constituir equipe para realizar evolução da 

funcionalidade. 

 
Responsáveis:  

NCTI 

PROGRAD 
 

. Realizado ajustes no SIG@UPE (nomenclaturas, organização dos 

dados, extinção da referência a departamento); 

 

. Foram realizadas atualizações de dados de estudantes para atender 

ao CENSO Universitário/ INEP; 

 

 . Incluiu-se na estrutura de dados, dois novos campos (IES, curso de 

origem, atualização de endereços); 

 

Demandas para 2017-2018 

- Prever a Extensão 

- Negociar módulo para inserção do Plano de Atividade Docente e 

relatório de atividades docentes; 

IV.4 - Prover a estrutura para projeto 

piloto do ensino semipresencial 

 

Estratégias: 

Instalar base tecnológica nas Unidades 

e/ou reitoria; 

 

Responsáveis: 

 NCTI 

Unidades 

 

Regulamentado a oferta do ensino semipresencial: 

http://www.upe.br/images/industrix/arquivos/institucional/cepe/2015-

por-mes/Resolucoes-CEPE-Agosto-2015.pdf 

 

 

Demandas para 2017-2018 

 

 

IV.5 – Promover formação de 

docentes em metodologias e 

linguagem de conteúdos e uso do 

ambiente moodle 

Estratégias:                                                    

Realizar curso de formação e/ou 

atualização para uso da linguagem e do 

ambiente moodle 

Responsáveis:   PROGRAD , EAD 

 

   

http://www.upe.br/images/industrix/arquivos/institucional/cepe/2015-por-mes/Resolucoes-CEPE-Agosto-2015.pdf
http://www.upe.br/images/industrix/arquivos/institucional/cepe/2015-por-mes/Resolucoes-CEPE-Agosto-2015.pdf
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Objetivos, estratégias e 

responsabilidades 

Seminário de Integração 2017 

 

Relatório de ações integradas - 2016 

IV.5 – Coordenar a oferta de curso 

sobre o ensino semipresencial para 

docentes 

 

Estratégias: Definir áreas prioritárias; 

 

. Constituir estudos para adequação da 

metodologia dos conteúdos ao ensino 

semipresencial; 

. Monitorar o processo de oferta; 
 

Responsáveis:  

PROGRAD 

Docentes de componentes na modalidade 

semipresencial 

 

 

. Não houve demanda. Alguns docentes realizaram o ensino 

semipresencial com apoio da Unidade.  

 

Novas demandas:  

Regulação, monitoramento e avaliação da oferta do ensino-

semipresencial; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS  

E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

PROGRAMA SAÚDE DO 

TRABALHADOR  

 

 

Elaborado e publicado a Política de Segurança e Saúde dos Trabalhadores da 

UPE e a Norma Operacional de Saúde do Trabalhador da UPE, aprovado pelo 

CONSUN em 22/12/2016. 

http://www.upe.br/institucional/conselhos-superiores 

 

Iniciado o processo para implantação dos exames periódicos e a vacinação para 

os servidores (Equipes SESMET), com previsão de início em 2017. 

http://www.upe.br/institucional/conselhos-superiores
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Objetivos, estratégias e 

responsabilidades 

Seminário de Integração 2017 

 

Relatório de ações integradas - 2016 

PROJETO DE QUALIDADE 

DE VIDA NO TRABALHO 

 

Iniciado o processo de formalização de convênios de saúde privada para os 

servidores  

 

Elaborado  e enviado  informativo mensal, sobre as ações realizadas pela 

PRODEP; cursos do CEFOSPE; PRÓ-LAZER e outros, para Direção das 

unidades e seus respectivos setores de Gestão Pessoas (RH’s) 

 

Elaboração do PPA – Programa de Preparação para Aposentadoria para início 

em 2017 

EVENTOS DE 

CAPACITAÇÃO 

/ATUALIZAÇÃO 

 

Realizado  02 Fóruns de Gestão de Pessoas da UPE, destinado aos servidores 

que atuam nessa área nas Un. UPE 

 

Articulado com CEFOSPE a promoção de cursos de turmas fechadas para 

UPE e EAD com previsão de inicio 2° semestre 2017. 

 

LEVANTAMENTO DA 

NECESSIDADE DE PESSOAL 

PARA UPE 

Realizado do trabalho de levantamento do atual quadro de servidores da UPE,, 

e proposta de redimensionamento da atual necessidade de servidores para UPE, 

para proposição de concurso público, cujo produto final foi aprovado pelo 

CONSUN em julho 2016. 

 

UNIDADE DE ATENÇÃO AO 

SERVIDOR - UNIAS  

 

Implementação do monitoramento sistemático dos casos atendidos, relativos à 

remoção e readaptação de função 

  

Realização de visitas a outras instituições públicas com serviço de 

atendimento ao servidor, visando  conhecer sua realidade e incrementar as 

ações da UNIAS 
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Objetivos, estratégias e 

responsabilidades 

Seminário de Integração 2017 

 

Relatório de ações integradas - 2016 

AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO 

 

Elaboração e publicação de novo instrumento de avaliação dos docentes – RAD 

(Relatório de Atividades Docentes) em 2017, mediante aprovação da Resolução 

CEPE nº 046, de 17/06/2016 

http://servidor.upe.br/avaliacao-servidor/institucional 

 

http://www.upe.br/institucional/conselhos-superiores 

 

Reformulação do Plano de Metas dos médicos, mediante aprovação da 

Resolução CONSUN nº 21, de 03/11/2016,  

 

Criação de Comissão, com representantes da Superintendência Hospitalar, 

SINDUPE e das Unidades para reformulação do Plano de Metas dos servidores 

do grupo técnico-administrativo, cujos trabalhos se encontram em fase final, 

com conclusão prevista para março/2017 

 

ESTÁGIO PROBATÓRIO  

 

 Elaboração e publicação da avaliação do estágio probatório. Os trabalhos 

foram concluídos mediante aprovação de dois instrumentos no CONSUN: 

Resolução nº 20 para os docentes e nº 19 para os demais cargos da UPE, 

ambas aprovadas em 03/11/2016 para implantação em 2017 

http://www.upe.br/institucional/conselhos-superiores 

 

OUTRAS AÇÕES  
PROGRAD 

 

.  Realizado o Concurso para docentes, edital 067/2016, 76 vagas;  

. Planejada e realizada a demanda, por semestre, de docentes para complementar o quadro;  

. Unificação dos Editais do PFA (Monitoria, inovação e vivência dos componentes curriculares); 

http://www.upe.br/anexos/PFA2016/edital_unificado/Edital_PFA_PROGRAD_N_03_2016.PDF 

. Revisado edital de Monitoria: 130 inscritos, 60 bolsas, 19 recomendados, 51 desclassificados; 

. Realizado estudos sobre o impacto das bolsas do PIBID, PFA no rendimento acadêmico do estudante; 

. Lançado de edital pela EDUPE para produção de 10 livros (200 exemplares, edição, editoração, revisão). 

 

PROPEGI   

- Participação da Pró Reitora como Coordenadora na Comissão designada pela Portaria 108/2016 pelo 

Presidente da CAPES com o objetivo de propor novos instrumentos de repasse de recursos PROAP; 

- Participação no FOPROP como vice-coordenadora do segmento da IES estaduais. 

- Participação no FOPROP na diretoria Executiva (2016-2017) 

      Demandas para 2017 

- Elaboração de proposta para Colação de Grau conjunta dos Programas stricto sensu 

- Sistema de Gestão da Pós Graduação – Viabilizar a manutenção e ampliação da Solução ATRIO. 

- Plano de Internacionalização dos Programas stricto sensu –  Edital CAPES 

http://servidor.upe.br/avaliacao-servidor/institucional
http://www.upe.br/institucional/conselhos-superiores
http://www.upe.br/institucional/conselhos-superiores
http://www.upe.br/anexos/PFA2016/edital_unificado/Edital_PFA_PROGRAD_N_03_2016.PDF
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