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APrESENTAÇÃo

A Pró-Reitoria de Gestão Estudantil e Inclusão (PROGESTI) 
realizou o II Seminário de Assistência Estudantil da Uni-
versidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE no pe-

ríodo de 16 a 18 de agosto de 2017, no município de Caruaru, no 
Campus da Universidade Federal de Pernambuco-UFPE. Nesse 
seminário foram discutidos os processos e procedimentos da Pró
-Reitoria, relativas à gestão de pessoas, como a ação continuada, 
que envolve as etapas da assistência estudantil. Foi um traba-
lho coletivo, com a participação de 100% dos servidores lotados 
no setor. Como resultado desse evento surgiu a primeira versão 
do Manual de Processos e Procedimentos da PROGESTI. Esse do-
cumento servirá de base para o desenvolvimento das ações de 
permanência, desde o atendimento até a concessão do benefício, 
o acompanhamento e a avaliação dos discentes assistidos e ma-
triculados na graduação da instituição.
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1. ProCESSoS E ProCEDimENToS DA PrÓ-rEiToriA 
DE GESTÃo ESTuDANTiL E iNCLuSÃo - ProGESTi

1. MACROPROCESSO: GESTÃO DE PESSOAS - constitui um 
conjunto de ações para aprimorar a efetividade, eficiência 
e a eficácia da gestão no serviço público.

1.1 Microprocessos:

1.1.1 Atendimento ao Público: consiste em atender, de forma 
qualificada e respeitosa, a todos(as) que busquem as ações de-
senvolvidas pela Pró-Reitora de Assistência Estudantil e Inclu-
são-PROGESTI.

Procedimentos:

• Atender o público, ao telefone, com saudação de bom dia, boa 
tarde ou boa noite, identificação do setor e do atendente. 

• Atender, pessoalmente, com saudação de bom dia, boa tarde 
ou boa noite, identificação do atendente e verbalizar a frase: 
“em que posso ajudar”.

• Atender, por e-mail, com a seguinte frase: “Prezado discen-
te, Bom dia!, Boa tarde! ou Boa noite! Ao final da mensagem 
deve conter identificação do servidor e do setor.

Responsável: todos(as) os(as) servidores que compõem a PRO-
GESTI e COGESTs nas Unidades Acadêmicas devem fazer uso dos 
procedimentos de atendimento.

Período: continuadamente.

1.1.2 Solicitação de férias: consiste no repouso temporário do 
servidor, com o objetivo de garantir-lhe um descanso relativa-
mente prolongado, para a recuperação das forças físicas e men-
tais despendidas com o labor.
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Procedimentos:

• Solicitar, por meio do Sistema de Gestão de Acesso-SIGAC, as 
férias do ano posterior;

• Verificar, após 15 dias, se as férias foram homologadas; caso 
não tenha sido, consultar as causas com a chefia imediata.

• Articular, com o substituto eventual, os compromissos e roti-
nas do setor, evitando a paralização dos serviços.

• Priorizar o período de férias durante o recesso acadêmico. 
• Dar ciência ao Pró-Reitor, através do correio eletrônico, dos 

procedimentos que necessitam de conclusão durante o pe-
ríodo de férias.

Responsável: Secretaria, Gabinete da Pró-reitoria e todos(as) 
os(as) servidores que compõem a PROGESTI e COGESTs nas Uni-
dades Acadêmicas.

Período: continuadamente.

1.1.3 Afastamentos para Capacitação, Graduação e Pós-gra-
duação: consiste na liberação de servidores para qualificação 
profissional.

Procedimentos:

• Encaminhar à Pró-Reitoria de Gestão Estudantil e Inclusão a 
solicitação de afastamento para capacitação, de acordo com 
legislação vigente.

• Encaminhar à Pró-Reitoria de Gestão Estudantil e Inclusão o 
parecer do afastamento, apreciado pelo Conselho Técnico Ad-
ministrativo-CTA, para servidores das unidades acadêmicas.

Responsável: servidores que compõem a PROGESTI e COGESTs 
nas Unidades Acadêmicas.

Período: continuadamente.
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2. mACroProCESSo: GESTÃo DA ASSiSTÊNCiA 
ESTuDANTiL NA uFrPE

2.1 Microprocessos:

2.1.1 Orçamento anual: consiste no planejamento do orçamen-
to anual, disponibilizado pela união, por meio do Plano Nacional 
de Assistência Estudantil, para implementação da Política de As-
sistência Estudantil na UFRPE.

Procedimentos:

• Elaborar o orçamento da PROGESTI para o ano seguinte e 
realizar a adequação em função do recurso aprovado pelo 
Ministério da Educação. 

• Elaborar empenhos estimativos no início do ano fiscal e re-
forçar os empenhos, de acordo com a necessidade.

Responsável: Gabinete da Pró-Reitoria de Gestão Estudantil e 
Inclusão-PROGESTI.

Período: início do segundo semestre.
 
2.1.2 Solicitação de diárias: consiste em disponibilizar recurso 
ao servidor que desempenhará atividades correlatas às ações de 
Assistência Estudantil em cidade diferente do domicílio laboral.

Procedimentos:

• Enviar os formulários de diárias e as prestações de contas, 
adequadamente preenchidos e assinados pelos ssolicitantes 
para a secretaria da PROGESTI.

• Encaminhar os formulários para assinaturas do Pró-Reitor 
e da Reitora no prazo de 10 (dez) dias antes do evento (para 
viagem em veículo oficial); caso necessite de passagem aérea, 
o prazo será de até 15 (quinze) dias antes do evento.
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• Lançar no Sistema de Concessão de Diárias e Passagens- SCDP 
os formulários de diárias e respectivos documentos compro-
batórios.

• Prestar contas até 05 (cinco) dias após a realização do evento.

Responsável: Secretaria, Gabinete da Pró-Reitoria e todos(as) 
servidores(as) que compõem a PROGESTI e COGESTs nas Unida-
des Acadêmicas.

Período: 10 (dez) dias para viagem em veículo oficial e 15 (quin-
ze) dias antes do evento para deslocamento aéreo.

2.1.3 Inclusão de Estagiários: consiste em disponibilizar cam-
pos de estágio na Pró-Reitoria de Gestão Estudantil e Inclusão.

Procedimentos:

• Encaminhar memorando à PROGESTI justificando a necessi-
dade e quantidade de vagas disponibilizadas para estagiários 
na área solicitada.

• Disponibilizar Edital público de estágio, dando preferência 
aos discentes da UFRPE e seguindo a legislação vigente.

Responsável: Gabinete da PROGESTI, Secretarias e Coordena-
ções da PROGESTI.

Período: início do semestre.

2.1.4 Recebimento e distribuição de processos administrativos: 
consiste na observação do trâmite dos processos na PROGESTI.

Procedimentos:

• Receber e enviar os processos pelo SIGA dando ciência ao Ga-
binete.
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• Registrar os processos em planilha de acompanhamento 
interno.

Responsável: Secretaria do Gabinete da PROGESTI.

Período: continuadamente.

3. mACroProCESSo: CoNCESSÃo DE BENEFÍCio 
(FLuxo CoNTÍNuo)

3.1 Microprocessos:

3.1.1 Concessão de benefícios de fluxo contínuo: Consiste nos 
procedimentos de solicitação e autorização de benefícios de flu-
xo contínuo, ou seja, não previstos em editais públicos.

3.1.2 De Volta ao Lar: Consiste na liberação de benefício ao 
discente residente, normatizado pela Resolução 228/2013, do 
CONSU, para retorno ao convívio familiar, durante o recesso 
escolar, conforme calendário acadêmico.

Procedimentos:

• Divulgar o período de solicitação no sítio eletrônico da PROGESTI.
• Disponibilizar, no sítio eletrônico da PROGESTI, o formulário 

de solicitação e a relação dos documentos que devem ser ane-
xados à solicitação. 

• Divulgar calendário de solicitação do benefício. 
• Analisar os documentos, a partir do processo protocolado 

pelo discente. 
• Controle e recebimento do comprovante de deslocamento do 

Programa de Volta ao Lar, de acordo com Resolução.
• Deferir a solicitação, quando cumpridas as exigências da Re-

solução. 
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• Elaborar o empenho para pagamento.
• Encaminhar o processo, com o empenho e com o despacho 

da Coordenação de Gestão de Residências (CGR), informando 
que o discente está apto a receber o benefício de acordo com 
a resolução.

• Assinar o empenho para pagamento.
• Receber, semestralmente os quantitativos de solicitações do 

Programa de Volta ao Lar.

Responsável: Secretaria da Coordenadoria de Gestão de Residên-
cia, Coordenação das Residências (CGR) e Gabinete da Pró-Reitoria.

Período: final do semestre letivo.

3.1.3 Concessão de ajuda de custo para eventos: consiste na 
liberação de benefício ao discente regularmente matriculado, 
normatizado pela Resolução 188/2012 do CEPE, para participa-
ção em eventos científicos e/ou acadêmicos.

Procedimentos:

• Disponibilizar, no sítio eletrônico da PROGESTI, formulá-
rio de inscrição e informações dos documentos que devem 
ser anexados à solicitação.

• Disponibilizar informações aos discentes que desejam so-
licitar ajuda de custo para eventos.

• Receber o processo formalizado e verificar se todas as in-
formações e documentos estão de acordo com a Resolução 
188/2012.

• Informar ao solicitante, através de e-mail, o indeferimen-
to do benefício, quando não cumpridas as exigências esta-
belecidas na Resolução.

• Informar ao(à) discente, por meio de e-mail, quando o pro-
cesso formalizado estiver de acordo com as normas, sobre 
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a necessidade posterior de comprovar a participação no 
evento e apresentação do trabalho.

• Elaborar o empenho e encaminhar para pagamento.
• Receber e arquivar o comprovante de participação e de apre-

sentação do trabalho pelo discente.
• Registrar, na planilha de acompanhamento interno, a con-

clusão da solicitação.

Responsável: Secretaria da PROGESTI e Técnicos em Assuntos 
Educacionais-TAES nas COGESTs.

Período: 40 (quarenta) dias antes do evento.

OBS.: ao receberem a documentação para formar processo, 
nas Unidades Acadêmicas, os TAEs devem dar o atesto (com 
data e assinatura de recebimento) em todos os documentos 
recebidos. É importante que, nas Unidades Acadêmicas, os 
discentes sejam incentivados, eles próprios, a começarem a 
formar o processo de solicitação de ajuda de custo.

3.1.4 Concessão do Programa de Apoio à Gestante-PAG: con-
siste em conceder o benefício de Auxílio Creche às discentes da 
graduação que tenham filho(a) após ingressarem na universidade.

Procedimentos: 

• Fazer o atendimento social da discente.
• Realizar análise socioeconômica.
• Encaminhar à Coordenadoria de Apoio Psicossocial-COAP re-

latório consubstanciado e Parecer Social sobre as condições 
sociais apresentadas pela discente.

• Informar à discente sobre a decisão da Pró-Reitoria de Ges-
tão Estudantil e Inclusão - PROGESTI sobre a solicitação do 
benefício.
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Responsável: Serviço Social.
Período: fluxo contínuo e na dependência da disponibilidade or-
çamentária.

3.1.5 Disponibilidade de vagas para discentes em mobilidade 
acadêmica: consiste em conceder vaga na Residência Universi-
tária da UFRPE para discentes de outras instituições:

Procedimentos:

• Divulgar, no site da PROGESTI, procedimentos de solicitação 
de vaga em residência universitária para discentes em mobi-
lidade acadêmica. 

• Receber, das outras instituições de ensino superior, solicita-
ção para disponibilizar vagas nas residências universitárias 
da UFRPE.

• Encaminhar à CGR solicitação para verificação de disponibi-
lidade de vaga nas Residências.

• Receber da CGR a resposta sobre a disponibilidade, ou não, da 
vaga na residência.

OBS.: a solicitação das outras IFES deverá ser encaminhada ao 
Gabinete da Pró-Reitoria através de e-mail institucional ou me-
morando, com prazo mínimo de 15 (quinze) dias anteriores ao 
início da atividade do discente. A solicitação deve conter o tipo 
de atividade a ser desenvolvida e o tempo de permanência do 
discente na UFRPE.

Responsável: Gabinete da PROGESTI.

Período: fluxo contínuo.

3.1.6 Concessão do acesso ao Restaurante Universitário via 
Pró-Reitoria: consiste na liberação do acesso à alimentação 
subsidiada no Restaurante Universitário da Sede/Dois Irmãos 



17

para discentes da graduação de outras Unidades Acadêmicas da 
UFRPE e discentes de outras instituições.

Procedimentos:

• Receber, por correio eletrônico, a solicitação de outras uni-
versidades, através de documento oficial, contendo: a quan-
tidade de discentes, com CPF, o período e qual atividade será 
realizada no campus, com antecedência mínima de 72 (se-
tenta e duas) horas, justificativa da solicitação e prazo de 
permanência no benefício.

• Encaminhar cópia da solicitação, mediante autorização escri-
ta do Gabinete da PROGESTI, para a Coordenadoria de Gestão 
de Alimentação e Restaurante Universitário – CGARU, para o 
acesso à alimentação subsidiada do RU para discentes de ou-
tras unidades acadêmicas da UFRPE e outras instituições de 
ensino superior. O documento encaminhado deve seguir as 
seguintes orientações: a quantidade de discentes, com CPF, o 
período e qual atividade será realizada no campus, com an-
tecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, justificativa 
da solicitação e prazo de permanência no benefício.

Responsável: Gabinete da PROGESTI.

Período: continuadamente.

3.1.7 Encaminhamentos Administrativos para Recursos aos 
Processos Seletivos:

Procedimentos:

• Receber o processo e encaminhar ao Gabinete da Pró-Reitoria;
• Informar ao/à discente, através de correio eletrônico, sobre 

o resultado final do Recurso, após pareceres profissionais e 
despacho do Gabinete da Pró-Reitoria.
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Responsável: Secretaria da PROGESTI.

Período: Até 05 (cinco) dias úteis após divulgação do processo 
seletivo.
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COORDENADORIA DE GESTÃO DE ALIMENTOS E 
RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO – CGARU

4. mACroProCESSo: CoNCESSÃo  
Do BENEFÍCio (CGAru)

4.1 Microprocessos:

4.1.3 Cadastro no sistema de acesso à alimentação subsi-
diada (Restaurante Universitário-RU): consiste no cadas-
tramento dos(as) discentes para acesso ao sistema de forneci-
mento de alimentação subsidiada para discentes regularmente 
matriculados(as) na UFRPE.

Procedimentos:

• Conferir a documentação: declaração ou comprovante de 
matrícula, RG e CPF.

• Acessar o sistema de cadastro.
• Realizar o preenchimento dos dados do discente no sistema 

de cadastro.
• Capturar impressão digital para leitura biométrica.
• Ativar o cadastro do discente.
• Explicar ao discente as formas de acesso.

Responsável: Coordenação e equipe técnica da CGARU.

Período: do 1° ao 15° dia útil do início do semestre, nos seguintes 
horários: 09h00min às 12h00min e de 16h00min às 19h00min, 
exceto quando ocorrerem chamadas do SISU posteriormente a 
esse período, por demanda espontânea.
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4.1.4 Acesso do(a) discente ao Restaurante Universitário: con-
siste na entrada do discente no Restaurante Universitário-RU.

Procedimentos:

• Recepcionar o discente na catraca, aguardar a identificação 
mediante a digitação do CPF ou leitura biométrica da digital, 
aguardar o pagamento e liberar a senha de acesso.

• Recebimento da lista dos residentes aprovados, através de 
memorando, pela CGR.

Responsável: Toda a equipe da CGARU.

Período: durante o horário de funcionamento do Restaurante 
Universitário (RU) - Almoço das 10h30min às 14h00min e Jantar 
das 16h30min às 19h00min.

4.1.5 Acesso ao Restaurante Universitário para discentes 
de outras Unidades Acadêmicas da UFRPE: consiste na en-
trada do discente no Restaurante Universitário-RU.

Procedimentos:

• Receber autorização do Gabinete da Pró-Reitoria de Gestão Es-
tudantil-PROGESTI, via memorando padrão, liberando o aces-
so à alimentação subsidiada do Restaurante Universitário-RU 
para discentes de outras unidades acadêmicas da UFRPE. A li-
beração do acesso de discentes ao RU do campus ao qual não 
está vinculado apenas será realizada mediante autorização do 
Pró-Reitor de Gestão Estudantil e Inclusão, através de solicita-
ção do Professor Responsável, devendo ser informado, via me-
morando padrão, o número de discentes, com CPF, o período 
letivo e qual atividade será realizada no campus, com antece-
dência mínima de 72 (setenta e duas) horas. 
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• Receber todos os dados do discente, através de solicitação do 
Professor Responsável, conforme orientação anterior, junta-
mente com formulário da CGARU.

Responsável: Toda a equipe da CGARU e Gabinete da Pró-Reitoria.

Período: continuadamente.

5. mACroProCESSo: AComPANHAmENTo (CGAru)

5.1 Microprocessos:

5.1.3 Acompanhamento dos discentes usuários do Restau-
rante Universitário: consiste na verificação da situação aca-
dêmica do discente. 

Procedimentos:

• Acompanhar no SIGA a situação acadêmica dos discentes 
quanto ao trancamento, desvinculo desligamento, integra-
lização, formados e reprovações, em 100% por falta e/ou por 
nota. Ao identificar alguma dessas situações, o discente será 
desativado do sistema de acesso ao RU, aplicando-se a Reso-
lução de desempenho acadêmico.

• Divulgar nota, no sítio da PROGESTI e redes sociais, infor-
mando que foi realizado um rastreamento no SIGA (segundo 
calendário acadêmico vigente) e que os discentes, em situa-
ção de trancamento, desvinculo desligamento, integrali-
zação, formados e reprovações, em 100% por falta e/ou por 
nota, perderam o direito ao benefício do acesso ao RU.

• Reativar a condição de acesso do discente no sistema de acesso 
do RU, após a normalização de sua situação acadêmica no SIGA.

Responsável: Toda a equipe da CGARU.
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Período: continuadamente, conforme calendário acadêmico.

5.1.4 Planejamento das refeições: consiste em planejar o car-
dápio das refeições servidas ao discente.

Procedimentos:

• O(a) profissional de nutrição da CGARU irá supervisionar a 
entrega dos gêneros alimentícios, preparo e distribuição das 
refeições, verificar a aceitação das refeições pelos usuários, 
diariamente, solicitar a análise microbiológica dos alimentos 
a cada 03 (três) meses, conforme contrato. 

• Os profissionais de nutrição e economia doméstica da CGA-
RU acompanham e aprovam a elaboração do cardápio, que, 
segundo normas do contrato, deverá ser realizada pela Em-
presa Contratada.

• O(a) profissional de economia doméstica da CGARU deverá 
divulgar o cardápio, com antecedência média de 72 (seten-
ta e duas) horas da prestação do serviço, através do sítio da 
PROGESTI, redes sociais e aplicativo, pela profissional de eco-
nomia doméstica da CGARU.

• Em caso de necessidade de alteração de itens do cardápio, a 
CGARU deverá ser acionada para autorizar, ou não, as mu-
danças sugeridas pela empresa contratada.

Responsável: Nutricionista e Economista Doméstico.

Período: continuadamente.

5.1.5 Fiscalização e pagamento do serviço prestado ao Res-
taurante Universitário: consiste no acompanhamento e paga-
mento do serviço prestado.
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Procedimentos:

• A Equipe da CGARU será responsável pela fiscalização de todo 
serviço prestado pela empresa contratada, de acordo com as 
normas vigentes no contrato.

• O(A) Fiscal do Contrato, de livre nomeação da Reitoria, ficará 
responsável por notificar a empresa sempre que uma não-
conformidade for identificada pela Equipe da CGARU.

• O atesto da nota fiscal da empresa prestadora do serviço será 
realizado pelo(a) Fiscal do Contrato, mediante conferência 
quinzenal dos quantitativos demonstrados no Relatório do 
Controle Eletrônico impresso, contendo a relação dos usuá-
rios atendidos.

• O(A) Fiscal do Contrato é responsável pelo lançamento da 
nota fiscal no Serviço de Emulação 3270 via Web browser – 
HOD (SERPRO HOD), e posterior envio, protocolado, da nota 
fiscal, atesto do sistema SERPRO HOD, comprovante de alu-
guel, comprovante de pagamento de conta de energia elétri-
ca, conta de água, certidão de regularidade fiscal, certidão 
positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tri-
butos federais e à dívida ativa da união, certidão negativa de 
débitos trabalhistas e certificado de regularidade do FGTS ao 
setor de Contabilidade da UFRPE.

• O pagamento dos serviços prestados será realizado, através 
de empenho, pela PROGESTI.

Responsável: Fiscal do Contrato; Equipe da CGARU e Gabinete da 
Pró-Reitoria.

Período: continuadamente
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5.5.6 Renovação do contrato da prestadora do serviço do RU: 
consiste na renovação do contrato

Procedimentos:

• O(a) Fiscal do contrato fica responsável pela análise do pro-
cesso do contrato, observando se todos os itens do contrato 
vigente foram cumpridos pela contratada.

• Após análise do contrato, o fiscal do contrato emite parecer 
favorável à renovação, solicita uma carta de interesse da con-
tratada em permanecer com o contrato, solicita 03 (três) or-
çamentos de empresas do ramo alimentício para verificar a 
vantagem da renovação do contrato.  

• No caso de não renovação do contrato, a Equipe da CGARU 
fica responsável pela elaboração de um novo termo de refe-
rência, com antecedência de 09 (nove) meses.

Responsável: Fiscal do Contrato e Equipe da CGARU.

Período: anualmente.
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COORDENADORIA DE APOIO 
PSICOSSOCIAL – COAP

6. mACroProCESSo: CoNCESSÃo Do BENEFÍCio 
(EDiTAiS) (CoAP)

6.1 Microprocessos:

6.1.3 Revisão/Elaboração de Editais: consiste na revisão e ela-
boração dos editais dos programas de Assistência Estudantil. A 
Coordenadoria de Apoio Psicossocial-COAP realizará a revisão 
e ajustes quanto à documentação, vagas e datas dos seguintes 
editais: Programa de Apoio ao Ingressante - PAI, Programa de 
Residência Universitária para Graduação - PRUG, Programa de 
Apoio ao Discente - PAD, Programa de Promoção do Esporte - 
PPE e Programa de Incentivo à Cultura - PIC.

Responsável: Coordenadoria de Apoio Psicossocial-COAP.

Período: ao final de cada semestre letivo.

6.1.4 Divulgação dos editais: consiste em tornar público para 
a comunidade acadêmica informações sobre os processos sele-
tivos da Assistência Estudantil.

Procedimentos:

• Divulgar os editais dos programas na página eletrônica (site) 
da Pró-Reitoria de Gestão Estudantil e Inclusão, nas Unida-
des Acadêmicas, em quadros de avisos, através do envio de 
e-mails aos ingressantes, distribuição de material de divul-
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gação nas aulas inaugurais, contendo informação sobre os 
editais/programas, e entregar, na reunião da Câmara de En-
sino do CEPE, os editais/programas aos Coordenadores dos 
Cursos de Graduação presencial.

Responsáveis: COAP e profissional de Tecnologia da Informação 
- TI lotado na PROGESTI (sede), Técnicos em Assuntos Educacio-
nais-TAES/COGEST (unidades acadêmicas).

Período: A divulgação ocorrerá até 15 (quinze) dias antes do iní-
cio do semestre letivo.

6.1.5 Registro das rotinas: consiste em registar os procedimen-
tos que envolvem a concessão do benefício. 

Procedimentos:

• Registrar, por meio de fotografias e cópias dos documentos, 
todas as rotinas referentes aos editais.

Responsável: COAP.

Período: continuadamente, de acordo com o andamento das ro-
tinas.

6.1.6 Inscrição nos Programas de Assistência Estudantil: 
consiste na inscrição de candidatos às vagas ofertadas nos edi-
tais dos programas.

Procedimentos:

• Para cada edital lançado, o(a)candidato(a) realizará a pré
-inscrição em formulário padrão online, em prazo estipu-
lado no edital. Os dados constantes no formulário padrão 
online serão disponibilizados pelo profissional de TI, lotado 
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na PROGESTI, ao Serviço Social. Posteriormente, para efetivar a 
inscrição, os candidatos devem apresentar, ao Serviço Social ou 
outros profissionais devidamente indicados pelo Serviço Social, 
também em prazo estipulado em edital, a documentação com-
probatória referente a cada informação prestada em formulário 
de inscrição online. Ao finalizar a inscrição, com a entrega dos 
documentos que comprovam a situação socioeconômica, o(a) 
candidato(a) terá direito a um protocolo de inscrição.

Responsável: COAP; Profissional de TI lotado na PROGESTI e 
Serviço Social e outros profissionais devidamente indicados 
pelo Serviço Social.

Período: em prazo estipulado nos editais dos processos seletivos.

• Agendar a entrevista social
Responsável: Serviço Social
Período: momento da homologação da inscrição

• Realizar análise documental
Responsável: Serviço Social
Período: em prazo estipulado nos editais

• Realizar entrevista social
Responsável: Serviço Social
Período: de acordo com datas estabelecidas entre o profis-
sional e o(a) candidato(a) durante homologação da inscrição

• Realizar visita domiciliar
Responsável: Serviço Social
Período: após as entrevistas sociais

• Para o Programa de Residência Universitária para a Gradua-
ção-PRUG: finalização da análise social, definição das notas 
dos pareceres sociais, preenchimento das planilhas de clas-
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sificação para envio à comissão de seleção.
• Para o PAI, PAD, PPE, PIC e Auxílio Moradia (Unidade Acadêmi-

ca do Cabo de Santo Agostinho - UACSA): finalização da análise 
social e ranqueamento dos classificados e classificáveis.

OBS: A qualquer tempo, para o PAI, PAD, PPE e PIC, entrevistas 
sociais e visitas domiciliares serão realizadas, caso seja identifi-
cada a necessidade pelo Serviço Social.

• Registrar o quantitativo de candidatos e armazenar as infor-
mações da análise social no banco de dados.

Responsável: Serviço Social.

Período: ao final de cada processo seletivo.

6.1.7 Reaproveitamento da documentação: consiste na reuti-
lização de documentos de processos seletivos anteriores.

Procedimentos:

• Conceder aos candidatos o reaproveitamento da documenta-
ção de processos seletivos anteriores, para inscrição em rela-
ção ao semestre vigente. 

Responsável: Secretaria da COAP (sede); Serviço Social ou ou-
tros profissionais devidamente indicados pelo Serviço Social 
(Unidades Acadêmicas).

Período: a solicitação por parte dos(as) discentes deverá ser 
realizada até 72 (setenta e duas) horas antes do final do prazo 
da inscrição. O setor responsável pela disponibilização da docu-
mentação reaproveitável terá o prazo limite de até 48 (quarenta 
e oito) horas antes do final do prazo de inscrição para devolver 
os documentos aos discentes.
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OBS: Para inscrição nos processos seletivos, o Serviço Social po-
derá orientar os(as)candidatos(as) quanto ao correto preenchi-
mento do formulário de inscrição e apresentação da documen-
tação comprobatória. O reaproveitamento da documentação dos 
processos seletivos acontecerá de acordo com a disponibilidade 
organizacional de cada unidade.

6.1.8 Análise socioeconômica: consiste no trabalho realizado 
pelo Serviço Social (sede e unidades acadêmicas) de analisar a si-
tuação socioeconômica dos discentes, a partir de índices de vul-
nerabilidade socioeconômica, que irão gerar e manter um banco 
de dados dos discentes classificados e classificáveis para serem 
atendidos nos programas da assistência estudantil. 

Procedimentos:

• Analisar a situação socioeconômica dos candidatos a partir 
das informações dispostas no formulário de inscrição e na 
documentação entregue, bem como através de esclarecimen-
tos documentais, entrevistas sociais e visitas domiciliares, 
quando for o caso.

• Emitir a nota referente ao parecer social mediante instru-
mental próprio de análise.

• Realizar o cálculo do parecer e da renda per capita, gerando 
um rankeamento (ordenação) dos candidatos inscritos.

• Elaborar uma planilha contendo a classificação dos candi-
datos deferidos (classificados e classificáveis). Os indeferidos 
serão agrupados em nova planilha.

OBS.: O Serviço Social deverá registrar, no banco de dados e no 
instrumental de análise socioeconômica, o conteúdo da análise.

Responsável: Os procedimentos de análise socioeconômica são 
de atribuição do Serviço Social.
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Período: prazo estipulado em edital.

6.1.9 Resultados: consiste em disponibilizar o resultado do 
processo seletivo após análise socioeconômica.

Procedimentos:

• Encaminhar à Coordenação de Apoio Psicossocial a lista de 
classificados, classificáveis e indeferidos, por meio de modelo 
padrão de divulgação de resultado. 

Responsável: Serviço Social. 

Período: Após finalização dos procedimentos de avaliação so-
cioeconômica.

Encaminhar planilha à CAAP/COGEST, em formato padrão, con-
tendo a lista de classificados para efetivação do pagamento.

Responsável: COAP

Período: após finalização dos procedimentos de avaliação so-
cioeconômica.

6.1.10 Divulgação do resultado: consiste em dar publicidade 
ao resultado do processo seletivo.

Procedimentos:

• Divulgar na página eletrônica da PROGESTI os resultados dos 
processos seletivos. Informar, nesta divulgação, que os não 
listados como classificados poderão procurar o setor de ser-
viço social para saber o ranqueamento.

• Divulgar o resultado nos quadros de avisos e nos setores en-
volvidos, com a listagem dos candidatos selecionados.
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Responsável: COAP, TAES e/ou Assistente Administrativo da 
COGEST.

Período: após recebimento do resultado, encaminhado pelo Ser-
viço Social, e sua divulgação no site da PROGESTI.

Encaminhar e-mail aos discentes indeferidos no processo seleti-
vo explicitando as causas do indeferimento.

Responsável: Serviço Social.

Período: após a divulgação do resultado no site da PROGESTI.

6.1.11 Acolhimento dos(as) discentes do Programa de Resi-
dência Universitária para a Graduação-PRUG: consiste em 
acolher os(as) discentes que ingressam no Programa de Re-
sidência Universitária para a Graduação-PRUG, na sede e nas 
Unidades Acadêmicas da UFRPE.

Procedimentos:

• Realizar o acolhimento dos estudantes ingressantes no Pro-
grama de Residência Universitária para a Graduação-PRUG.

Responsável: Psicólogos(as) da PROGESTI.

Período: após a divulgação do resultado no site da PROGESTI.

6.1.10. Recursos ao resultado do processo seletivo (editais): 
consiste na solicitação de resposta ao candidato não contempla-
do com o benefício, ou indeferido, que deseje obtê-la por escrito. 

Procedimentos:

• O requerente (candidato/a) deverá formar processo admi-
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nistrativo direcionado ao Pró-Reitor de Gestão Estudantil e 
Inclusão, que irá, juntamente à COAP/CGR e Serviço social, 
analisar, responder e informar o resultado do recurso aos 
requerentes.

Responsável: Candidato(a), Gabinete da Pró-Reitoria, Coordena-
doria de Apoio Psicossocial, Coordenadoria de Gestão de Resi-
dência e Serviço Social.

Período: Até 05 (cinco) dias úteis após a divulgação do resultado, 
conforme edital do processo seletivo.

6.1.12 Arquivamento: consiste na guarda de toda documenta-
ção referente aos discentes inscritos nos processos seletivos. 

Procedimentos:

• Receber, do Serviço Social, os formulários dos discentes clas-
sificados nos programas.

• Abrir pastas suspensas com os formulários dos discentes 
aprovados nos programas, em ordem alfabética, e armaze-
nar em armário específico.

• Na frente de cada gaveta, afixar a relação, em ordem alfabé-
tica, com os nomes dos discentes relativos ao semestre/ano 
do processo seletivo.

• A cada início de semestre, quando ocorrerem novas seleções, 
atualizar os arquivos das pastas suspensas, inserindo a docu-
mentação dos novos classificados e retirando aquela relativa 
aos que deixaram de receber, por algum motivo, o benefício.

• Os formulários retirados dos arquivos serão inseridos nas 
caixas Box do Processo seletivo ao qual se refere (conforme 
Modelo). As caixas serão armazenadas em estantes abertas, 
devidamente identificadas.

• Receber da COAP os formulários classificáveis e indeferidos e 
arquivar como citado anteriormente. 
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Responsável: Secretaria da COAP (sede) e TAEs(COGESTs).

Período: após o final de cada processo seletivo.

6.2.1 Resultado para solicitação do Programa de Apoio à 
Gestante-PAG

Procedimentos:

• Encaminhar solicitação ao gabinete da Pró-Reitoria, via me-
morando, referente ao Programa de Apoio à Gestante.

• Receber do gabinete da Pró-Reitoria, por escrito, resposta re-
ferente ao Programa de Apoio à Gestante. 

• Encaminhar ao Serviço Social, por escrito, resposta do gabine-
te da Pró-Reitoria, referente ao Programa de Apoio à Gestante. 

• Registrar demandas das solicitações em planilha padrão de 
controle da COAP.

• Encaminhar à CAAP os dados das discentes solicitantes do Pro-
grama de Apoio à Gestante que obtiverem autorização de re-
cebimento do benefício, por parte do gabinete da Pró-Reitoria.

Responsável: Coordenadoria de Apoio Psicossocial-COAP.

Período: ao longo do semestre.
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7. mACroProCESSo: AComPANHAmENTo

7.1 Microprocessos:

7.1.1. Acompanhamento por desempenho acadêmico dos(as) 
beneficiários(as): consiste na verificação do desempenho aca-
dêmico dos beneficiários dos programas da assistência estu-
dantil através do número de reprovações e média semestral.

Procedimentos:

• Elaborar uma planilha dos discentes que apresentam bai-
xo desempenho acadêmico, de acordo com a Resolução n° 
021/2017 do Programa de Apoio ao Discente – PAD, e a Re-
solução n° 108/2016 do Programa de Residência Universitá-
ria para a Graduação e outra planilha com beneficiários que 
apresentarem status, no SIGA, de formado, integralizado, 
100% reprovado por faltas ou notas, não matriculados e ma-
trícula vínculo.

Responsáveis: COAP, CAAP, CGR e TAES/COGEST.

Período: final do semestre (após o período fechamento de notas 
no SIG@).
 
• Encaminhar as planilhas dos discentes que apresentaram 

100% reprovação (por falta ou nota) ao Pró-Reitor para apre-
ciação e encaminhamentos.

Responsáveis: COAP, CAAP, CGR e TAES/COGEST.

Período: Início do semestre (após o período de reajuste de ma-
trícula, conforme calendário acadêmico).
• Encaminhar à CAAP, CGR e COGEST decisão sobre os bene-
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ficiários que deverão deixar o programa por apresentarem 
status, no SIGA, de formado, integralizado, 100% reprovado 
por faltas ou notas, não matriculados e matrícula vínculo.

Responsável: Pró-Reitoria.

Período: início do semestre (após apreciação).

• Encaminhar e-mail aos discentes que apresentarem status,-
no SIGA, de formado, integralizado, 100% reprovado por faltas 
ou notas, não matriculados e matrícula vínculo, informando 
seu desligamento do programa e anexar instrumental que 
possibilite a identificação dos determinantes do insucesso.

Responsáveis: CAAP, CGR e TAES/COGEST.

Período: início do semestre.

• Autorizar a CAAP a disponibilização da planilha dos discen-
tes com baixo desempenho acadêmico para a COAP e COGEST 
(unidades acadêmicas) iniciarem o acompanhamento.

Responsável: Gabinete da Pró-Reitoria.

Período: início do semestre.

• Encaminhar a planilha padronizada ao setor de Pedagogia 
(sede) para realizar o atendimento dos discentes que apre-
sentaram baixo desempenho.

Responsáveis: COAP.

Período: início do semestre.



36

• Realizar contato com o discente para iniciar o acompanha-
mento.

Responsáveis: Pedagogia (Sede); TAEs/COGEST (Unidades Aca-
dêmicas).

Período: início do semestre letivo.

O contato com os(as) discentes se dará das seguintes formas:

1º) E-mail (discente terá o prazo de 03 (três) dias úteis para com-
parecer à Pedagogia/COGEST).

2º) Telefone (prazo definido pela Pedagogia/COGEST – máximo 
de 15 (quinze) dias).

OBS: No contato, definir o local, a data e horário do atendi-
mento;no caso do discente residente não ser contatado, ou não 
comparecer ao acompanhamento, a Coordenadoria de Gestão de 
Residência (Sede), e, nas unidades acadêmicas, a Coordenação da 
COGEST deve encaminhar convocatória para que o(a) discente 
compareça ao atendimento com a Pedagogia/COGEST.

3º) Via Coordenação do curso (05 (cinco) dias úteis para compa-
recer à Pedagogia/COGEST).

4º) Publicação do nome do(a) discente no site da PROGESTI/Uni-
dades Acadêmicas (03 (três) dias úteis para comparecer à PRO-
GESTI/COGEST).

O primeiro atendimento (triagem) na sede será realizado pela 
Pedagogia, que poderá encaminhá-lo(a), através de formulário 
de encaminhamento à Psicologia ou ao Serviço Social.
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Todas as tentativas de contato com o(a) discente devem ser re-
gistradas em formulário padrão de acompanhamento e infor-
madas à COAP. 

O atendimento inicial aos discentes com baixo desempenho aca-
dêmico nas Unidades Acadêmicas será realizado pelos TAEs da 
COGEST, para identificação e acompanhamento, caso necessário, 
por outros profissionais da UFRPE.

• Registrar na ficha de atendimento/acompanhamento padrão 
todas as informações dos atendimentos, resguardando as in-
formações sigilosas de cada área de profissão. 

• Utilizar  ficha  de encaminhamento padrão para encaminha-
mentos externos.

Responsável: Pedagogia, Serviço Social e Psicologia.

Período: ao longo do semestre letivo.

 Atualizar a planilha de acompanhamento dos bolsistas/
beneficiários acompanhados(as) e encaminhar à Coordenação 
da COAP, na sede, e ao TAE da COGEST, nas unidades.
 Encaminhar a devolutiva do acompanhamento à COAP 
ou, nas Unidades, aos TAES, para atualização da planilha do(a) 
discente acompanhado(a) naquele semestre.

Responsável: Pedagogia, Serviço Social e Psicologia.

Período: final do semestre letivo.

OBS.: a ficha de atendimento/acompanhamento padrão, assim 
como a planilha de acompanhamento, ficarão em “Pasta Com-
partilhada” pelos profissionais envolvidos no atendimento (Pe-
dagogia, Serviço Social e Psicologia).
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• Elaborar e encaminhar à COAP o relatório resumido relativo aos 
discentes acompanhados por baixo desempenho acadêmico.

Responsável: Pedagogia, Psicologia e Serviço Social.

Período: final do semestre letivo.

• Discutir e analisar os casos dos discentes acompanhados.

Responsável: Gabinete da Pró-reitoria, COAP e CAAP.

Período: final do semestre letivo.

• Decidir sobre a permanência dos beneficiários acompanhados.

Responsável: Gabinete da Pró-Reitoria.

Período: final do semestre letivo.

7.1.2. Atendimento a beneficiários sem baixo desempenho e 
discentes não bolsistas: consiste no atendimento realizado aos 
discentes que não apresentam baixo desempenho acadêmico, as-
sim como não bolsistas da assistência estudantil que procuram 
ou são encaminhados aos serviços disponibilizados na PROGESTI.

Procedimentos:

• Registrar o atendimento na ficha de atendimento (pedagogia/
serviço social/psicologia), resguardando as informações sigilosas.

• Elaborar e encaminhar à COAP o parecer técnico (pedagógi-
co, psicológico e social) relativo ao discente atendido, quando 
for o caso.

• Registrar os atendimentos realizados, visitas domiciliares, 
contatos e visitas institucionais, encaminhamentos realiza-
dos na planilha quantitativa de procedimentos.
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Responsável: Serviço Social, Psicologia, Pedagogia.

Período: durante acompanhamento.

8. mACroProCESSo: AVALiAÇÃo (CoAP)

8.1 Microprocessos:

8.1.1 Avaliação da satisfação do usuário: consiste na veri-
ficação da opinião do discente assistido em relação às ações 
desenvolvidas pela PROGESTI.

Procedimentos:

• Revisar, anualmente, o questionário de avaliação da satisfa-
ção dos usuários.

• Aplicar o questionário online junto aos usuários.
• Analisar os dados obtidos através da pesquisa.
• Apresentar os resultados da pesquisa para os diversos seto-

res da PROGESTI.

Responsável: COAP (Pedagogia, Serviço Social e Psicologia) e 
profissional de TI.

Período: início do ano letivo.

• Propor ações de melhoria dos programas, de acordo com os 
resultados obtidos através do questionário.

Responsáveis: Equipe PROGESTI.

Período: Seminário Interno de Assistência Estudantil.

8.1.2 Avaliação do Sucesso acadêmico semestral: trata-se da 
avaliação do desempenho acadêmico do discente beneficiário a 
cada semestre.
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Procedimentos:

• Verificar, semestralmente, a média obtida das disciplinas 
cursadas e o número de reprovações dos beneficiários dos 
programas e utilizar a classificação estabelecida pela PRO-
GESTI, para identificar o número de discentes que tiveram 
sucesso, sucesso parcial, insucesso parcial e insucesso.

• Entende-se por Sucesso semestral, a condição daquele dis-
cente que não apresentar reprovações e obtiver média se-
mestral ≥7 / Sucesso parcial semestral aquele discente que 
apresentar reprovações, mas obtiver média semestral ≥7 ou 
o discente que não apresentar reprovações, mas obtiver mé-
dia entre 05 (cinco) e 07 (sete). Insucesso parcial semestral, 
aquele discente que apresentar reprovações e média semes-
tral <7/ Insucesso, discente que foi desligado do programa 
por apresentar 100% de reprovações ou por ter trancado ou 
desistido do curso.

• Manter o modelo de verificação da Taxa de Sucesso semes-
tral (planilha) atualizada e separada por programas (moda-
lidades de benefícios).

•  Realizar a Avaliação semestral da taxa de sucesso de forma 
articulada com a CAAP, CGR, CGARU, COPSELC e COGEST.

Responsáveis: COAP, CAAP, CGR, CGARU, COPSELC e COGESTs 
(coordenadores).

Período: até 10 (dez) dias antes do início do semestre letivo. 

8.1.3 Avaliações da taxa de sucesso dos egressos da assistên-
cia estudantil (Taxa de Sucesso dos(as) beneficiários(as) da 
Assistência Estudantil): consiste na verificação do percentual 
médio de discentes que se formam no tempo padrão do curso.

Procedimentos:

• Utilizar a fórmula desenvolvida pela PROPLAN, baseada na 
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fórmula recomendada pela Controladoria Geral da União –
CGU, para obter a Taxa de Sucesso da Graduação (TSG) dos 
Programas de Assistência Estudantil (AE) da PROGESTI.

• TSG AE=(Nº de diplomados assistidos pelos programas)/( Nº 
de ingressantes assistidos pelos programas)

Responsável: COAP (sede), TAEs e Assistentes em Administração 
(Unidades Acadêmicas).

Período: ao final de cada ano letivo. 

8.1.4 Avaliação da taxa de Retenção e Evasão da Assistên-
cia Estudantil: consiste na verificação do percentual médio de 
discentes que evadiram ou estão retidos no curso.

Procedimentos:
 
• Utilizar, como parâmetro, a fórmula recomendada pela Con-

troladoria Geral da União – CGU, que serve de base para cal-
cular a Taxa de Evasão e Retenção da UFRPE até 2014.

Taxa de Evasão/Retenção

EVASÃO DO CURSO = Desvinculados do curso / Vinculados
EVASÃO DA UFRPE = Desvinculados da UFRPE / Vinculados
RETENÇÃO = (Possíveis retidos + retidos) / Vinculados

Responsáveis: Coordenadoria da COAP, Pedagogia (Sede) e Coor-
denadoria da COGEST (Unidades Acadêmicas).

Período: final do ano letivo.



42

CoorDENADoriA DE AÇÕES AFirmATiVAS 
E DE PErmANÊNCiA – CAAP

9. mACroProCESSo: CoNCESSÃo Do BENEFÍCio 
Por EDiTAiS 

9.1 Microprocessos:

9.1.1 Assinatura do Termo de Concessão: consiste na forma-
lização do ingresso do discente na assistência estudantil da 
UFRPE.

Procedimentos:

• Reservar o local para a realização do evento de assinatura do 
termo de concessão dos benefícios.

• Reproduzir as Resoluções que normatizam os benefícios, que 
serão disponibilizados durante a assinatura do termo.

• Reproduzir os termos de concessão referente a cada Progra-
ma (Modelo 1). 

• Organizar as pastas contendo as Resoluções e os informes 
sobre os programas para serem entregues aos novos bene-
ficiários.

• Verificar, antes da divulgação do resultado, se os aprovados 
possuem outro tipo de benefício via SIAFI e planilhas de pa-
gamento.

• Elaborar a listagem para assinatura do termo de concessão 
dos benefícios (Modelo 2).

• Identificar, antes da assinatura do termo, se o discente pos-
sui outro tipo de benefício institucional. Na presença de uma 
bolsa de mérito, convocar o estudante, após a assinatura do 
termo, para fazer opção do benefício, o qual deverá apresen-
tar, até 3 dias úteis, documento comprobatório de desistência. 
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A inclusão na folha de pagamento está condicionada à apre-
sentação documental. 

• Registrar, através de fotografias e vídeos, o evento da Assina-
tura dos Termos.

• Elaborar ata de frequência mensal para os beneficiários do 
Programa de Apoio ao Ingressante (PAI), que deverá ser assi-
nada pelo discente até o décimo dia útil de cada mês.

• Observar que, na falta da assinatura da frequência no mês, o 
benefício ficará suspenso, mas, se no mês seguinte, a situa-
ção for regularizada, o discente receberá o retroativo.

OBS: A falta de 03 (três) assinaturas consecutivas ocasionará na 
exclusão do discente no programa.

Responsável: CAAP e COGEST.

Período: de acordo com prazo estipulado em edital.

9.1.2 Arquivamento dos termos de concessão: consiste na 
guarda dos termos assinados pelos discentes que ingressam 
nos programas da PROGESTI.

Procedimentos:

• Arquivar os termos de concessão em pastas fichário, classifi-
cadas por programa e em ordem alfabética.

Responsável: Secretaria da CAAP.

Período: após a assinatura, conforme prazo do edital.

Pagamento de benefício: consiste na disponibilização do re-
curso financeiro ao beneficiado.



44

Procedimentos:

• Receber, da COAP, a planilha preenchida dos aprovados no 
processo seletivo, contendo as seguintes informações.

• Nome completo, em letra maiúscula, sem ponto e sem acento.
• Ordenar todos os nomes em ordem alfabética.
• CPF, sem ponto e sem traço.
• Nome do curso, de acordo com o SIGA.
• Inserir dados bancários na planilha recebida da COAP, con-

tendo as seguintes informações:
• Nome completo em letra maiúscula, sem ponto e sem 

acento.
• Ordenar todos os nomes em ordem alfabética.
• CPF sem ponto e sem traço.
• Nome do curso de acordo com o SIGA
• Código do MEC.
• Em caso de pagamento retroativo de benefício, preen-

cher, em planilha específica, os valores e produzir Lista 
de Credor (LC) específica para tal.

OBS: Após efetivar pagamento, não copiar a LC extra do Siste-
ma Integrado de Administração Financeira (SIAFI) para os meses 
subsequentes.

• Inserir, no SIAFI, o credor (CPF), dados bancários e valores 
dos benefícios.

• Encaminhar à Pró-Reitoria, via memorando, a numeração 
das LCs, planilhas de pagamento do mês vigente e lista de 
beneficiário (Modelo 4), até o dia 20 (vinte) de cada mês.

• Imprimir as Listas de Credores e encaminhar à Pró-Reitoria 
para autorização de pagamento.

• Formar processo protocolado na Comunicação para ser en-
viado à Gerência de Contabilidade e Finanças (GCF/UFRPE).

• Publicar, na página da PROGESTI, a lista mensal de beneficiá-
rios no primeiro dia útil do mês subsequente (Modelo anexo).
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• Elaborar ata de frequência mensal que deverá ser assinada 
pelo estudante até o 10º (décimo) dia útil de cada mês.

• Verificar no SIAFI, após compensação do pagamento, a pre-
sença dos pagamentos cancelados.

• Revisar os dados bancários no SIAFI para os pagamentos 
cancelados.

• Comunicar ao discente, via e-mail institucional e telefone, o 
motivo de não ter sido creditado o pagamento.

• Solicitar ao Departamento de Registro e Controle Acadêmi-
co - DRCA as listas dos discentes,de acordo com o Calendário 
Acadêmico, nos seguintes parâmetros:

a) Dois dias úteis após a “Data limite para inserção de no-
tas das avaliações finais no Sig@”: integralizados, forma-
dos, desistentes, matrícula vínculo, desvinculados, 100% 
de reprovação, por nota ou por falta. Discentes aprovados 
contendo: média semestral, disciplinas cursadas e o sta-
tus de cada disciplina.
b) Dois dias úteis após o “Reajuste de matrícula”: inte-
gralizados, formados, desistente, 100% de reprovação por 
nota ou por falta, matrícula vínculo, desvinculados, tran-
camentos, matriculados em menos de 03 (três) discipli-
nas.

• Preencher planilha de acompanhamento e exclusões.
• Encaminhar, via memorando, à Pró-Reitoria, a lista de dis-

centes para exclusão e acompanhamento.
• Após decisão da Pró-Reitoria, realizar as exclusões necessá-

rias e registrar nas planilhas de acompanhamento e SIAFI.
• Encaminhar a planilha com as informações de desempenho 

acadêmico para a COAP.
• Criar planilha anual de Exclusão, com a informação do mês e 

do motivo da exclusão, seguindo modelo anexo.
• Comunicar ao discente, através do e-mail institucional e com 

06 (seis) meses de antecedência, a perda de seu benefício nos 
casos de:
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• Auxílio gestante: quando a criança completar 3 (três) 
anos e 11 (onze) meses.

• Demais bolsistas: tempo de permanência no Progra-
ma; cumprir o tempo médio previsto na Resolução.

OBS: No caso de intercâmbio, o discente beneficiário da bolsa 
de Apoio Acadêmico terá seu benefício substituído por Auxílio 
Moradia até o seu retorno à UFRPE.
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CoorDENADoriA DE GESTÃo  
DE rESiDÊNCiA uNiVErSiTáriA – CGr

10. mACroProCESSo: CoNCESSÃo Do BENEFÍCio 
Por EDiTAiS Do ProGrAmA DE rESiDÊNCiA 
uNiVErSiTáriA PArA GrADuAÇÃo - PruG

10.1 Microprocessos:

10.1.1. Seleção de residentes: consiste nos procedimentos de 
entrada dos discentes no Programa de Residência Universitária 
para a Graduação da UFRPE.

Procedimentos:

• Verificar o quantitativo de vagas disponíveis nas residências, 
para cada processo seletivo.

• Encaminhar à COAP a quantidade de vagas disponíveis nas 
Residências Universitárias da UFRPE, para divulgação em 
edital de seleção pública.

Responsáveis: Coordenadoria de Gestão de Residência.

Período: até cinco dias após a data limite para inserção de notas 
das avaliações finais no Sig@.

10.1.2. Finalização do processo seletivo do PRUG: Consiste 
na participação da CGR na comissão de seleção para resulta-
do final e encaminhamentos, conforme marco regulatório que 
dispõe sobre o regimento das Residências Universitárias da 
UFRPE. 
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Procedimentos:

• Receber, do Serviço Social, a planilha com os dados do pare-
cer social, renda per capita, informação sobre distância em 
quilômetros; quadro final em ordem alfabética para elabora-
ção do cálculo de classificação.

• Realizar a reunião da comissão de seleção, prevista na Reso-
lução do PRUG, que tem a seguinte composição: Coordenador 
da Coordenação Geral de Residência (CGR), Coordenador da 
Coordenadoria de Apoio Psicossocial, 01 (um) representante 
do Diretório Central dos Estudantes (DCE), das Unidades Aca-
dêmicas – Coordenador da Coordenação Geral de residência 
(CGR), Diretor Administrativo da Unidade Acadêmica;

• Encaminhar à COAP o resultado final da classificação dos 
discentes (classificados, classificáveis e indeferidos) para 
posterior divulgação no site da PROGESTI dos classificados.

• Responder os recursos dos discentes que formaram pro-
cesso de acordo com os procedimentos, quando tratar de 
questionamentos à classificação e negativa de ingresso no 
programa.

• Formar processo administrativo para os discentes classifica-
dos para o PRUG.

Responsáveis: Coordenadoria de Gestão de Residência.

Período: de acordo com o edital.

10.1.3. Assinatura do termo de concessão do PRUG: consiste 
no evento de formalização do ingresso do discente na Residên-
cia Estudantil da UFRPE. No evento são distribuídas cópias das 
Resoluções que regem os Programas de Assistência Estudan-
til, ficha de cadastro do residente e termo de compromisso. Na 
ocasião, o Pró-Reitor e demais profissionais da assistência es-
tudantil realizam palestra informando os direitos e condicio-
nalidades do residente, esclarecendo dúvidas.
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Procedimentos:

• Elaboração da listagem dos novos beneficiários para a assi-
natura do Termo de Concessão. 

• Reservar o local para o evento de assinatura do termo. Di-
vulgar o local, data e o horário da assinatura do termo na 
página da PROGESTI, enviar e-mail para os envolvidos nos 
procedimentos e afixar convocatória nos quadros de aviso.

• Organizar as pastas contendo as Resoluções e os informes 
sobre os Programas da PROGESTI dos novos beneficiados e 
informações sobre o Departamento de Qualidade de Vida.

• Emitir ata que comprove a presença do discente no evento. 
Organizar as apresentações do evento (discursos da Pró-Rei-
toria, Coordenação e outros).

• Realizar atividade dinâmica de inclusão do discente (abor-
dar direitos, diferenças, dificuldades enfrentadas, confiança 
e desafios). 

• Convidar os representantes de cada residência para partici-
par do evento de assinatura do termo (Pró-Reitor, Coordena-
ção, equipe técnica e representante dos discentes).

Responsável: CGR e equipe técnica da PROGESTI.

Período: após a divulgação do resultado final do processo seletivo.

10.1.4 Acolhimento dos(as) discente(s) do Programa de Re-
sidência Universitária para a Graduação-PRUG: consiste em 
acolher os(as) discente(s) que ingressa(m) no Programa de Re-
sidência Universitária para a Graduação-PRUG, na sede e nas 
Unidades Acadêmicas da UFRPE.

Procedimentos:

• Realizar o acolhimento dos discentes ingressantes no Pro-
grama de Residência Universitária para a Graduação-PRUG.
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Responsável: Psicólogos(as).

Período: após a divulgação do resultado no site da PROGESTI.

10.1.5 Recepção dos novos beneficiários do Programa de 
Residência Universitária da UFRPE: consiste nos procedi-
mentos para a entrada efetiva dos estudantes nas residências 
universitárias da UFRPE.

Procedimentos:

• Realizar um momento de integração entre os residentes.
• Promover um espaço de diálogo e/ou reunião para a apresen-

tação do regimento da residência, destacando normas, roti-
nas, vistoria no quarto e entrega das chaves. 

• Encaminhar listagem, imediatamente após a assinatura do 
termo para a CGARU, com os dados dos residentes, visando a 
atualização da categoria do usuário no Restaurante Univer-
sitário.

• Encaminhar listagem dos novos residentes ao Departamento 
de Qualidade de Vida (DQV), visando o atendimento médico 
odontológico.

Responsáveis: CGR e equipe Técnica.
Período: até 10 (dez) dias após a assinatura do termo (em acordo 
com os residentes veteranos).

Obs.: Para as Unidades Acadêmicas, onde a residência estudan-
til não está em funcionamento, é concedido o Auxílio Moradia; 
após a assinatura do termo realiza-se exposição dialogada pela 
Pró-Reitoria, CGR e Serviço Social (apresentação da Pró-Reitoria, 
atribuições dos setores, normas e rotinas).
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10.1.6 Arquivamento da documentação: consiste na guar-
da de toda documentação referente aos discentes inscritos no 
processo seletivo.

Procedimentos:

• Arquivar os documentos (do processo seletivo e termo de 
concessão) dos classificados, em pastas suspensas e ordem 
alfabética, e dos discentes classificáveis e indeferidos, em 
caixa box contendo dados do edital.

• Arquivar os documentos dos discentes excluídos por motivos 
de: desistência, matrícula vínculo, desempenho acadêmico, 
integralizado e formado, em caixa box (secretaria da CGR na 
sede; nas unidades um assistente em administração).

• Manter uma planilha de acompanhamento interno, com are-
lação atualizada dos residentes, contendo seus dados (nome, 
CPF, curso, e-mail, telefone, endereço, entre outros).

Responsável: Secretaria CGR (SEDE) e na Coordenadoria da CO-
GEST

11. mACroProCESSo: AComPANHAmENTo

Microprocessos:

11.1.1. Acompanhamento da Coordenadoria de Gestão de 
Residência: consiste nos procedimentos estabelecidos para 
acompanhar os beneficiários do Programa de Residência.

Procedimentos:

• Estabelecer e divulgar, em local de grande circulação da ins-
tituição, o horário para atendimento individual e coletivo 
aos discentes residentes, através de demanda espontânea.
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• Verificar, no SIG@, o histórico de cada residente, realizando 
varreduras semestrais (início, meio e final do semestre) para 
cumprimento da Resolução de Residência e avaliação da taxa 
de sucesso semestral.

• Encaminhar, ao Gabinete da Pró-Reitoria, planilha com no-
mes de residentes integralizados/desistentes para que seja 
retirado da folha de pagamento, de acordo com as recomen-
dações da CAAP.

• Enviar e-mail aos discentes informando o seu desligamento 
do programa.

• Encaminhar a listagem dos discentes com baixo desempenho 
acadêmico, segundo a Resolução, através de planilha, para o 
setor de Pedagogia ou TAE (COGEST). 

• Acompanhar a permanência dos discentes na residência.
• Realizar reuniões no início de cada semestre entre a CGR, 

equipe técnica e residentes (Psicólogo, Pedagogo, Assistentes 
Sociais e TAE) para a construção de calendário de atividades 
(intersetorialidade, articulação de rede sócio assistencial, 
educação em saúde, palestras, oficinas e atividades lúdicas
-pedagógicas).

Responsável: Coordenadoria da CGR.

Período: Início do semestre letivo.

11.1.2 Manutenção das residências: consiste em manter e 
conservar o patrimônio das residências universitárias e obser-
var a logística da entrada e saída dos equipamentos.

Procedimentos:

• Verificar, continuadamente, os móveis, equipamentos e es-
trutura física.

• Acompanhar os serviços terceirizados, como limpeza e con-
servação.
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• Solicitar compras de equipamentos através de memorando 
enviado ao Gabinete da Pró-Reitoria. 

• Acompanhar as licitações e empenhos. 
• Receber e conferir os equipamentos junto ao setor de patri-

mônio e almoxarifado.
• Solicitar a baixa, junto ao patrimônio de bens obsoletos e/ou 

inservíveis (Coordenador).
• Elaborar anualmente, por Unidade, o processo, com termo de 

referência, para a compra do gás.

Responsável: CGR e COGESTs.

Período: continuadamente.

11.1.3 Acompanhamento do Serviço Social para o Progra-
ma de Residência Universitária-PRUG

Procedimentos:

• Realizar atendimento individual ou coletivo encaminhado 
por outros profissionais ou através de demanda espontânea 
das situações socioeconômica e familiares que impactem a 
permanência do discente na residência estudantil.

• Encaminhar, por instrumental próprio (memorando/ofício), 
os beneficiários do PRUG para a rede pública e socioassisten-
cial ou rede intersetorial, quando necessário.

• Elaborar Relatório e Parecer Social para setores internos ou 
externos visando atendimento de demandas ou subsídio na 
tomada de decisão dos gestores da UFRPE.

• Participar no processo de eleição dos representantes das re-
sidências universitárias.
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11.1.4 Acompanhamento do Serviço Pedagógico para o Pro-
grama de Residência Universitária-PRUG

Procedimentos:

• Realizar atendimento/acompanhamento referente às difi-
culdades de ensino-aprendizagem, priorizando os beneficiá-
rios com baixo desempenho acadêmico.

11.1.5 Acompanhamento do Serviço Psicológico para o Pro-
grama de Residência Universitária-PRUG

Procedimentos:

• Realizar o acolhimento dos estudantes ingressantes no Pro-
grama de Residência Universitária para a Graduação-PRUG.

• Acolher o residente, a partir de demanda espontânea e enca-
minhamentos (serviço social, CGR, coordenadores de curso, 
serviço pedagógico), através de aconselhamento psicológico. 
Caso o acompanhamento não possa mais ser efetuado, devido 
a limitações técnicas do perfil do serviço psicológico oferta-
do, será realizado encaminhamento à rede sócio assistencial. 

• Participar na construção e execução do calendário de ativi-
dades pedagógicas.

• Participar do processo de eleição dos representantes das 
residências.

Responsável: Equipe técnica de Psicologia.

Período: continuadamente.

• Enviar E-mail, estabelecendo contato com o discente, infor-
mando prazo final para desocupação dos quartos e entrega 
das chaves.
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Responsável: CGR.

Período: após o nome do beneficiário constar como inativo no Sig@.

OBS.: Realização no início do último semestre do discente resi-
dente, para estimular a reflexão sobre a finalização do discente 
no PRUG.

12. mACroProCESSo: AVALiAÇÃo

12.1 Microprocesso:

Avaliação das ações desenvolvidas pela CGR: consiste no pro-
cesso de avaliação de todos os parâmetros de atuação da CGR.

Procedimentos:

• Sistematizar os dados semestrais para mensurar o impacto 
das ações do PRUG.

• Enviar os dados para a COAP.
• Incluir uma pergunta avaliativa sobre o processo seletivo nos 

instrumentais de entrevista e questionário da equipe.
• Realizar reunião com equipe multiprofissional junto aos re-

sidentes, para avaliação das atividades propostas.
• Realizar reunião técnica semestral envolvendo as CGR, CAAP, 

COAP, CGARU e COLPSEC.

Responsável: CGR e equipe técnica da PROGESTI.

Período: no final de cada semestre letivo.
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CoorDENADoriA DE PromoÇÃo DA SAÚDE,  
ESPorTE, LAZEr E CuLTurA – CoPSELC

13. mACroProCESSo: CoNCESSÃo  
Do BENEFÍCio Por EDiTAiS 

13.1 Microprocessos:

13.1.1. Elaboração de Editais: consiste na elaboração, ou re-
visão, do edital de seleção para o Programa de Promoção ao 
Esporte – PPE.

Procedimentos:
• Elaborar/revisar o edital lançado no semestre anterior (ajus-

tes quanto à documentação, vagas e datas).

Responsável: COPSELC e COAP.

Período: de acordo com prazo estabelecido em edital de seleção.

13.1.2 Análise socioeconômica: consiste no trabalho realizado 
pelo Serviço Social (sede e unidades acadêmicas) de analisar a 
situação socioeconômica do aluno/atleta, a partir de índices de 
vulnerabilidade socioeconômica, que irão gerar e manter um 
banco de dados dos estudantes classificados e classificáveis para 
serem atendidos nos programas da assistência estudantil. 

Procedimentos:

• Analisar a situação socioeconômica dos candidatos, a partir das 
informações dispostas no formulário de inscrição e na documen-
tação entregue, bem como através de esclarecimentos documen-
tais, entrevistas sociais e visitas domiciliares, quando for o caso.
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• Emitir a nota referente ao parecer social, mediante instru-
mental próprio de análise.

• Realizar o cálculo do parecer e da renda per capita, gerando 
um ranqueamento dos candidatos inscritos.

• Elaborar uma planilha, contendo a classificação dos candi-
datos deferidos (classificados e classificáveis). Os indeferidos 
serão agrupados em planilha à parte.

Responsável: Serviço Social.

Período: prazo estipulado em edital.

13.1.3 Avaliação de habilidades técnicas: consiste na avaliação 
do atleta na modalidade para a qual ele se inscreveu no processo 
seletivo; será realizada pela PROGESTI/COPSELC em articulação 
com a Associação Atlética e Acadêmica da UFRPE e ou Grupo de 
Esporte Lazer e Cultura da UFRPE de cada unidade acadêmica e 
da sede.

Procedimentos:

• Realizar avaliação técnica dos candidatos, nas modalidades so-
licitadas na inscrição. 

• Analisar, através de instrumento de avaliação, as habilidades 
específicas da modalidade esportiva à qual o atleta estiver 
concorrendo.

• Realizar um ranqueamento dos candidatos e elaborar uma pla-
nilha contendo a classificação (classificados e classificáveis). Os 
indeferidos serão agrupados em planilha à parte.

• Encaminhar à coordenação da COAP, via memorando, o resulta-
do do processo seletivo para divulgação.

• Encaminhar à coordenação da CAAP, via memorando, a plani-
lha de classificados, para inclusão na listagem de credores (LC).

Responsável: Coordenadoria da COPSELC.
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Prazo: conforme edital público.
 
13.1.4 Assinatura do termo de concessão do Programa de 
Promoção ao Esporte - PPE: consiste na formalização do in-
gresso do discente na assistência estudantil da UFRPE.

Procedimentos:

• Reservar local para o evento de assinatura do termo.
• Divulgar o local, data e o horário para a assinatura do termo, na 

página da PROGESTI, enviar e-mail e afixar nos quadros de aviso.
• Elaborar a listagem para a assinatura do termo de concessão.
• Organizar as pastas contendo a Resolução e os informes so-

bre o Programa aos novos beneficiados.
• Emitir um protocolo que comprove a presença do discente 

no evento.
• Organizar as apresentações do evento (Pró-Reitoria, Coor-

denação, Associação Atlética e ou Grupo de Esporte Lazer e 
cultura e outros).

Responsável: Coordenação e secretaria da COPSELC.

Prazo: conforme edital público.

14. MACROPROCESSO: ACOMPANHAMENTO

14.1 Microprocesso: consiste no acompanhamento do desenvol-
vimento do treinamento dos atletas

14.1.1. Acompanhamento dos usuários do Programa de 
Promoção ao Esporte. 
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Procedimentos:

• Solicitar da coordenação geral da Associação Atlética Acadê-
mica e/ou Grupo de Esporte Lazer e Cultura, um relatório 
mensal contendo informações acerca da prática do treina-
mento esportivo e a participação em competições dos atletas.

• Elaborar, semestralmente, relatório para o Pró-Reitor (Rela-
tório geral da COPSELC), a partir das informações obtidas.

• Acompanhar o desempenho acadêmico dos discentes bene-
ficiados.

• Encaminhar para a COAP os atletas beneficiados que necessi-
tarem de apoio pedagógico e psicossocial.

Responsável: Coordenação e secretaria da COPSELC.

Período: continuadamente.

15. MACROPROCESSO: AVALIAÇÃO
15.1 Microprocesso: consiste no processo de avaliar o desempe-
nho do atleta em suas habilidades, bem como do seu desempe-
nho acadêmico no âmbito da UFRPE

15.1.1 Avaliação dos usuários do Programa de Promoção ao 
Esporte

Procedimentos:

• Realizar avaliação semestral dos discentes usuários do Pro-
grama de Promoção ao Esporte-PPE para verificação dode-
sempenho semestral. 

Responsável: Coordenação e secretaria da COPSELC.

Período: Final do semestre.
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RELAÇÃO DE SERVIDORES DA PRÓ-REITORIA DE GESTÃO 
ESTUDANTIL E INCLUSÃO (SEDE, UAG, UAST E UACSA) 
QUE PARTICIPARAM DA ELABORAÇÃO DESSE MANUAL

SETOR DE 
LOTAÇÃO

FORMAÇÃO  
PROFISSIONAL/

ACADÊMICA
NOME

COGEST/UASTEspecialização em Gestão 
Pública

Ailton Félix Barbosa

COGEST/UASTLicenciatura em Letras
Aflânia Dantas Diniz de 
Lima

SEDE/
Coordenadora/ 

CGR

Especialização em Gestão de 
Políticas Públicas

Ana Paula Rodrigues da 
Luz Neri

SEDE/
Secretaria/

Gabinete

Bacharelado em Recursos 
Humanos/Especialização em 
Gestão de Políticas Públicas

Betania Maria Cordeiro

COGEST/UAST
Bacharelado em Serviço Social/

Especialização em Saúde da 
Família

Camila Lais Gonzaga 
Lucena

COGEST/UAG
Bacharelado em Psicologia/

Especialização em Saúde 
Pública

Diego Guedes Rodrigues

COGEST/UAG

Bacharelado em Serviço Social/
Especialização em Gênero, 

Desenvolvimento e Políticas 
Públicas/Mestrado em Serviço 

Social

Emanuelle Chaves Pinto

COGEST/UAGBacharelado em Serviço Social 
/Mestrado em Serviço Social

Fabiana Maria da Costa

SEDE/COAP
Bacharelado em Serviço Social 

/Mestrado Profissional em 
Políticas Públicas

Fábia Castro de 
Albuquerque Maranhão
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SETOR DE 
LOTAÇÃO

FORMAÇÃO  
PROFISSIONAL/

ACADÊMICA
NOME

SEDE/
Coordenadoria 

–CGARU

Licenciatura e Bacharelado em 
Biologia/Doutorado em Biologia 

Vegetal

Flávia Carolina Lins da 
Silva

SEDE/GabineteBacharelado em Sistema de 
Informações

Gleydson Alves de Brito

COGEST/UAGBacharelado em Serviço Social/
Mestrado Serviço Social

Joselya Claudino de 
Araújo

COGEST/UASTLicenciatura e Bacharelado em 
Filosofia

Jesiel Rodrigues de Lima

SEDE/GabineteLicenciatura em Pedagogia
João Paulo Nunes de 
Oliveira

SEDE/COAP
Licenciatura em Pedagogia/

Mestrado em Educação, Cultura 
e Identidades

Juliana Cavalcanti Macedo

COGEST/UACSA
Bacharelado em Serviço Social/

Especialização em Gestão 
Pública 

Lilian da Silva Brito

COGEST/UASTBacharelado em Serviço Social
Lucyana C. Leão L. da 
Silva

SEDE/CGRLicenciatura em PedagogiaMaria Carlos de Araujo

SEDE/COAP
Bacharelado em Serviço Social/
Mestrado em Extensão Rural e 

Desenvolvimento Local

Maria Aparecida Siqueira 
F. Cornélio

SEDE/CGREnsino Médio CompletoMaria Francisca Pedrosa

Coordenadora/ 
COPSELC

Licenciatura em Educação 
Física/Mestre em Ciência

Maria José de Fraga

SEDE/
Coordenadoria 

/CAAP

Bacharelado em Ciências  
Biológicas/ Doutorado em 

Biociências

Marliete Maria Soares da 
Silva

SEDE/CAAP
Bacharelado em Secretariado/

Especialização em Gestão 
Estratégica de Pessoas

Mônica Ramos Wanderley
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SETOR DE 
LOTAÇÃO

FORMAÇÃO  
PROFISSIONAL/

ACADÊMICA
NOME

COGEST/UAG
Licenciatura em Ciências 
Biológicas/Mestrado em 
Ciências - Área Educação

Ozias Henrique dos Santos

SEDE/COAPBacharelado em Psicologia/
Mestrado em Psicologia Clínica

Pedro Xavier de Morais 
Neto

SEDE/CGARUBacharelado em Nutrição/
Mestrado em Nutrição

Rafael Augusto Batista de 
Medeiros

SEDE/CGARU

Bacharelado em Economia 
Doméstica/Mestrado em 
Ciências e Tecnologia dos 

Alimentos

Renata Araújo Milanez de 
S. Andrade

SEDE/COPSELCBacharelado em  Educação 
Física

Ricardo Flavio Mendes da 
Silva

SEDE/CGRULicenciatura PedagogiaSeverino José de Santana

Pró-Reitor 
de Gestão 

Estudantil e 
Inclusão da 

UFRPE

Bacharelado em Medicina 
Veterinária/Mestrado em 
Oceanografia Biológica/
Doutorado em Ecologia e 

Recursos Naturais

Severino Mendes de 
Azevedo Júnior

SEDE/COAP

Bacharelado em Serviço Social 
/Especialização em Serviço 

Social e Políticas de Proteção 
Social

Simone Muniz da Silva

SEDE/CAAP
Bacharelado em Zootecnia/
Especialização em Gestão e 

Educação Ambiental
Sylvano da Costa Brito
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