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Ampliação de ações sobre a
importância da alimentação
saudável e a prátrica de exercícios
físicos

Nosso corpo técnico de nutrição, economia
doméstica e educação física promoveu diversos
eventos on line para orientar os estudantes quanto
a importância da prática de atividades físicas e
da manutenção de uma alimentação saudável.
Essas ações contribuem diretamente para uma
melhoria da saúde dos estudantes também podem
impactar diretamente até o rendimento
acadêmico, uma vez que o sedentarismo e a má
alimentação podem gerar fadiga e diminuição da
concentração¹.

A pandemia do COVID-19 influenciou significativamente parte das atividades
desenvolvidas pelas instituições. O planejamento das ações durante o ano de 2020 foi
redirecionado para atender a realidade apresentada. Na UFRPE, como nas demais
universidades brasileiras, foi desenvolvido um plano de funcionamento durante a
pandemia, que previu o trabalho remoto para os servidores e períodos letivos
excepcionais (PLE 1 e 2), com aulas online, para os discentes. Houve assim, o
comprometimento no atingimento de algumas metas referentes ao planejamento
estratégico da Progesti (http://www.progesti.ufrpe.br/br/node/556, que havia sido
desenvolvido baseado nos semestres letivos ordinários. Diante desse quadro, a Progesti
apresenta as principais metas e resultados referentes a 2020.

RELATÓRIO DE GESTÃO PARA OS PERÍODOS LETIVOS EXCEPCIONAIS:

METAS E RESULTADOS EM 2020

Monitoramento de 100% dos
discentes quanto aos prazos  de
permanência

A progesti tem como meta monitorar todos os
discentes quanto aos prazos de
premanências estabeleciudos em suas
resoluções. Esse monitoramente visa
aperfeiçoar as concessões de benefícios e
possibilitar que não haja uso indevido dos
recursos públicos. Isso possibilita que mais
estudantes tenham acesso aos recursos que a
universidade destina para apoiar as políticas
de permanência  e fazer bom uso dos
recursos, devolvendo a sociedade os
resultados dos investimentos realizados.

Agora a Progesti também conta com
Whatsapp como ferramenta de
comunicação:

Nossa meta para o ano de 2020 foi a adoção
do Whatsapp como ferramentas de

comunicação. E essa meta foi atingida. A
Progesti, além do Facebook e Instagram,

agora conta  com o Whatsapp para

proporcionar uma comunicação mais rápida e
efetiva com nossos beneficiários. Os próximos
passos são a elaboração de grupos e
ampliação do diálogo através de canais
específicos de informação ou listas de
transmissão.
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Novos Restaurantes Universitários

Em 2020 criamos o Restaurante
Universitário da Unidade Acadêmica de
Serra Talhada - UAST. O restaurante conta
com uma capacidade de 300 lugares e
terá um  atendimento diário de cerca de
1500 estudantes. A criação de novos
restaurantes universitário trazem não
somente uma maior segurança alimentar
para os discentes como contribuem
diretamente para as políticas de
permanência na UFRPE
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