
UFRPE – Pró-Reitoria de Gestão Estudantil e Inclusão  

Plano de Ação – Assistência Estudantil (março/abril a julho de 2021) 

 

A UFRPE executa políticas afirmativas e de permanência para assistência estudantil que 

propiciam aos discentes de graduação a inclusão na educação superior dando a oportunidade 

de uma formação acadêmica, profissional e consequentemente a inserção no mercado de 

trabalho. Neste período de pandemia, em função do Coronavírus, foi necessário a criação de 

procedimentos e rotinas que evitem a propagação da enfermidade sem alterar os compromissos 

da assistência estudantil na formação dos discentes de graduação presencial da instituição.  

Dessa forma, segue abaixo as ações, descrições e os objetivos para atender a implementação da 

“nova política” enquanto existir o quadro pandêmico na região.  

 

PROCESSOS SELETIVOS 

 

• Ação: Conclusão dos Editais lançados em 2020.1 

Objetivo: Prosseguir com os editais dos processos seletivos do Programa de Apoio ao 

Ingressante (PAI), Programa de Promoção ao Esporte (PPE), Programa de Residência 

Universitária para Graduação (PRUG) e Auxílio Moradia do Campus UACSA.  

Descrição: Consiste na conclusão, de forma remota, dos processos seletivos dos editais do 

Programa de Apoio ao Ingressante, Programa de Promoção ao Esporte, Programa de Residência 

Universitária para Graduação e Auxílio Moradia do Campus UACSA lançados em 2020.1. 

• Ação: Retomada do Lançamento dos Editais do Programa de Apoio a Gestante (PAG) 

e Programa de Apoio ao Discente (PAD) 

Objetivo: Retomar os trâmites dos editais dos processos seletivos dos Programas de Apoio a 

Gestante e Apoio ao Discente. 

Descrição: Consiste no lançamento dos editais de processos seletivos dos Programas de Apoio 

a Gestante e Apoio ao Discente na página da Progesti. 

● Ação: Inscrição on-line nos processos seletivos 

Objetivo: Disponibilizar a inscrição on-line nos processos seletivos. 

Descrição:  Através do Google forms será possível receber de forma on-line toda documentação. 

Os documentos serão disponibilizados as Assistentes Sociais através de uma planilha organizada 

e serão armazenados de forma segura na nuvem Google. 

● Ação: Homologação dos processos seletivos 

Objetivo: Realizar a homologação dos processos seletivos dos programas da Progesti de forma 

on-line. 

Descrição: Utilizando ferramentas on-line a Progesti disponibilizará uma plataforma para que os 

discentes possam enviar sua documentação de forma virtual, evitando o contato presencial. 

● Ação: Assinatura do termo do benefício da assistência estudantil via remota 



Objetivo: Garantir o acolhimento não presencial do discente, bem como orientações sobre as 

normativas do programa de assistência estudantil. 

Descrição: Cronograma estabelecendo data e horário de vídeo conferência para apresentação 

aos estudantes das normas e procedimentos dos programas para o qual foram selecionados. A 

assinatura será através do formulário Google. 

● Ação: Avaliação dos discentes selecionados na segunda fase do Programa de 

Promoção ao Esporte (PPE) 

Objetivo: Realizar a aferição das habilidades considerando as modalidades esportivas que os 

discentes se inscreveram. 

Descrição: Através de vídeo conferência a coordenação irá avaliar as habilidades dos candidatos 

através dos requisitos específicos de cada modalidade esportiva. 

 

 

INCLUSÃO DIGITAL 

• Ação: Criação da Coordenadoria de Inclusão Digital da Progesti (CID) 

Objetivo: Realizar ações de inclusão digital para os discentes de graduação seguindo as 

orientações do Programa Nacional de Assistência Estudantil - PNAES 

Descrição: Consiste na reestruturação da Progesti, bem como de seu regimento para incluir a 

Coordenadoria de Inclusão Digital (CID)  e sua secretaria.   

• Ação: Auxílio Emergencial de Inclusão Digital para os discentes selecionados no 

Programa de Apoio ao Ingressantes (PAI) 

Objetivo: Disponibilizar o Auxílio Emergencial de Inclusão Digital aos discentes beneficiários da 

Assistência Estudantil, para proporcionar a sua inclusão digital.  

Descrição: Esse auxílio será destinado aos estudantes selecionados no programa de Apoio ao 

Ingressante (PAI) para possibilitar a aquisição de equipamento de informática, assim como chip 

de telefonia móvel de sua preferência.  

 

PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS 

 

• Ação: Manutenção do pagamento de todos os programas da assistência estudantil 

independentemente da modalidade de ensino.  

 

Objetivo: Garantir o pagamento de todos os programas, respeitando os prazos 

estabelecidos. 

Descrição: Apesar das mudanças ocorridas no calendário acadêmico por causa da 

pandemia do Coronavírus, efetivar o pagamento do todos os programas fortalecendo o 

compromisso com a assistência estudantil. 



● Ação: Continuidade do Auxílio Manutenção para os estudantes selecionados para o 

PRUG em 2020.1  

Objetivo: Garantir a continuidade do auxílio manutenção em pecúnia para estudantes 

selecionados no Edital do Programa de Residência Universitária para Graduação (2020.1) em 

caso da permanência de ensino remoto. 

Descrição: No caso de permanência do ensino remoto, os discentes não terão acesso às 

dependências das residências universitárias, sendo a liberação do benefício em pecúnia será 

realizada através de LC encaminhada via on-line até dia 20 de cada mês.  

• Ação: Preparação das listas de credores para pagamento dos benefícios 

Objetivo: Elaborar as Listas de Credores para serem enviadas a Contabilidade. 

Descrição: encaminhamento da lista de credores on-line até dia 20 de cada mês através de e-

mail institucional. 

 

 ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

● Ação: Atendimento na secretaria 

Objetivo: Consolidar o atendimento não presencialmente para evitar o contágio. 

Descrição: O atendimento aos discente deverá ocorrer de forma não presencial através de e-

mail, telefone, whatsapp, Instagram, vídeo conferência e outros em todos os setores da Progesti 

(gabinete e coordenadorias). 

● Ação: Atendimento no serviço social, pedagógico e psicológico 

Objetivo: Prosseguir com o atendimento não presencial aos discentes durante o período de 

ensino remoto. 

Descrição: Os atendimentos serão realizados através de e-mail, telefone, whatsapp, vídeo 

conferência e outras ferramentas tecnológicas que permitam o atendimento não presencial. 

  

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

● Ação: Processo de Varreduras 

Objetivo: Identificar os estudantes em descumprimento das condicionalidades de permanência 

nos programas da assistência estudantil. 

Descrição: Consiste na verificação, no sistema de gestão acadêmica, dos estudantes em 

descumprimento das condicionalidades de permanência nos programas da Progesti, que é 

realizada periodicamente baseada no calendário acadêmico. 

 

PROCESSOS DECISÓRIOS E PARTICIPAÇÃO 



● Ação: Manutenção das reuniões e criação de eventos on-line com os discentes 

assistidos sobre alguns temas como: ações afirmativas, saúde mental, 

heteroidentificação racial, nutrição, dentre outros. 

Objetivo: Discutir com os discentes temas de interesse da Assistência Estudantil, garantindo a 

gestão democrática. 

Descrição: As reuniões serão realizadas através de cronograma previamente agendado de forma 

on-line e em dias úteis no horário de expediente. 

• Ação: Criação da Câmara de Assistência Estudantil no Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão. 

 

Objetivo: Criar a Câmara de Assistência Estudantil no CEPE. 

Descrição: Consiste na discussão com o movimento estudantil sobre a criação da câmara 

de assistência estudantil oportunizando a participação discentes na construção da 

política no âmbito da UFRPE. 

 

 

 

ESPORTES E ATENÇÃO A SAÚDE 

● Ação: Desenvolvimento de atividades físicas que promovam a saúde do discente 

Objetivo: Promover atividades como alongamentos, exercícios respiratórios e danças. 

Descrição: Eventos realizados on-line através de videoconferência. 

 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

● Ação: Implantação de sistemas de gerenciamento de arquivos na nuvem Google 

Objetivo: Efetivar a implementação de uma solução de armazenamento em nuvem de arquivos 

e documentos de trabalho que são manuseados pelos servidores nos computadores 

institucionais (Google Drive). 

Descrição: Instalar e conectar cada computador institucional aos serviços do Google Drive. 

● Ação: Atendimento interno de Tecnologia da Informação 

Objetivo: Auxiliar os servidores da Progesti na utilização das novas ferramentas tecnológicas 

que possam facilitar e/ou viabilizar novas formas de atendimento aos discentes.  

Descrição: Realizar o suporte, local ou virtualmente, auxiliando na implementação e utilização 

de novas ferramentas e procedimentos para realizar o atendimento. 

● Ação: Criação de Banco de Dados para o RU 

Objetivo: Receber de maneira on-line as informações para alimentação do Sistema de Controle 

de Acesso ao Restaurante (SCAR). 



Descrição:  Através do Google forms será possível receber de forma on-line todas as informações 

necessárias para implementação do banco de dados, visando possibilitar o pronto atendimento 

às consultas sobre o público discente usuário do RU.  

● Ação: Ampliação do Projeto Alunos Conectados  

Objetivo: Prosseguir com a execução do Projeto Alunos Conectados, que consiste na distribuição 

de chips de dados para auxiliar o acesso dos estudantes as aulas remotas. 

Descrição: Consolidar e aprimorar as estratégias de distribuição dos chips. 

INFRAESTRUTURA 

● Ação: Manutenção e conservação das Residências Universitárias da UFRPE 

Objetivo: Garantir as ações de manutenção e conservação das residências universitárias da 

instituição. 

Descrição: Elaboração de um planejamento factível que englobe ações de limpeza, 

acompanhamento de obras e melhoramento da infraestrutura. 

● Ação: Inauguração da Residência Universitária Samyr Pessoa da Silva 

Objetivo: Inaugurar a Residência Estudantil Samyr Pessoa da Silva 

● Descrição: Garantir que todos os procedimentos necessários para a inauguração da 

Residência ocorram a contento. 

 

MOBILIDADE ESTUDANTIL 

 

• Ação: Mobilidade estudantil na UFRPE  

Objetivo: Ampliar a mobilidade estudantil na UFRPE.  

Descrição: Realizar a compra de mais equipamentos que favoreçam a mobilidade do estudante 

em toda a UFRPE. 

 

GESTÃO DE PESSOAS 

• Ação: Capacitação dos servidores da Progesti. 

 

Objetivo: Estimular a participação dos servidores em cursos de aperfeiçoamento. 

 

Descrição: Realização de planejamento com vistas a garantir a participação dos 

servidores. 

 

 


