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Em 2020 o mundo foi surpreendido com uma pandemia. O COVID-19 rapidamente se espalhou
causando grande impacto social e econômico. Com a pandemia veio a crise sanitária e a
necessidade de se manter o isolamento social. Esse isolamento impactou bruscamente o
desenvolvimento de atividades educacionais presenciais. Na UFRPE não foi diferente. Para
resguardar a saúde de toda comunidade acadêmica, as aulas presenciais foram suspensas.
Inicia-se um grande plano de contingência para elaborar soluções e conseguir contornar essa
crise. Diante deste cenário, a Pró Reitoria de Gestão Estudantil e Inclusão reúne seu corpo
técnico para criar um plano de ações para atendimento remoto dos discentes, como também
promover a inclusão digital. Mesmo diante desse grande desafio, nossa equipe técnica e gestão
trabalharam para continuar promovendo a permanência mesmo diante deste cenário de caos
social. Mais do que nunca, nossos estudantes iriam precisar de todo apoio que a nossa UFRPE
pudesse dar. Nesse contexto a Progesti trabalhou como nunca para colocar em prática todas as
ações necessárias de apoio aos estudantes.

RELATÓRIO DE GESTÃO PARA OS PERÍODOS LETIVOS EXCEPCIONAIS

Criação do Auxílio Emergencial de  

Inclusão Digital

Percebendo a necessidade dos nossos
discentes, a Progesti decidiu criar um
auxílio emergencial de inclusão digital
no valor total de R$1380. Esse auxílio
seria direcionados aos estudantes de
recorte social com objetivo de contribuir
na aquisição de equipamentos de
informática para que esses discentes
pudessem permancer participando das
atividades acadêmicas de forma não
presencial. Esse auxílio também foi
renovado para os estudantes do segundo
PLE (2020.4)!

Manutenção dos Benefícios

A Progesti definiu como prioridade nos
primeiros momentos a manutenção de
todos os benefícios em pecúnia,
independente da suspensão do
calendário acadêmico presencial.
Entendemos que era de vital importância
neste momento difícil que os estudantes
não ficassem sem esse importante suporte
financeiro.

Atendimento à distância

Para continuar dando suporte
psicicológico, social e pedagógico, a
Progesti migrou toda sua estrutura de
atendimento para ambientes virtuais.
Com os atendimentos virtuais os
estudantes puderam continuar tendo
suporte neste momento tão difícil, onde o
isolamento social acaba aumentando a
ansiedade e prejudicando o desempenho
acadêmico.

Alunos Conectados

Com o convênio firmado entre a
UFRPE e o MEC/RN`P foi possível
distribuir de forma gratuita chip de
dados para possibilitar os discentes
de recorte social acessar os
conteúdos acadêmicos de forma
remota. Esse projeto visa atender mais
de 4000 estudantes.

PROGESTI
Pró Reitoria de Gestão Estudantil
e Inclusão


