
 

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ESTUDANTIL E INCLUSÃO-PROGESTI 

RESULTADOS DA GESTÃO (PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021) 

 

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. 

Todos os beneficiários da assistência estudantil, em situação regular na UFRPE, receberam os 

respectivos benefícios relativos aos programas aos quais estão vinculados. 

 

Auxílio de Atenção à Saúde 

O Auxílio de Atenção à saúde atendeu 22 estudantes no primeiro semestre de 2021, conforme 

resolução do benefício (http://www.progesti.ufrpe.br/br/node/289).  

Abaixo descrevemos as causas das requisições, bem como o orçamento despendido. 
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Concessões do Auxílio de Atenção à saúde(janeiro a junho 2021)

Aquisição de óculos de grau
Realização de exames
aquisição de medicamentos
Procedimento médico-odontológico
Aquisição de medicamentos e consulta especializada
realização de exames e aquisição de medicamentos

Recurso 
despendido 
para o 
benefício até 
junho de 
2021: 
R$ 7.700,00 

http://www.progesti.ufrpe.br/br/node/289


Bolsas e Auxílios Mensais 

Os benefícios mensais da Progesti que compreendem bolsa e auxílios contemplaram 1656 

estudantes no primeiro semestre de 2021.  

 

Auxílio Emergencial de Inclusão Digital 

Visando auxiliar a aquisição de equipamentos de informática para otimizar as atividades 

remotas dos estudantes em vulnerabilidade sócio econômica, foi lançado o Edital para 

concessão do auxílio emergencial de inclusão digital, o qual contemplou 279 estudantes no 

primeiro semestre de 2021.  
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SEDE (R$
1.040.679,5)

UAST (R$
848.105,00)

UACSA (R$
435.178,00)

UABJ (R$
116.610,00)

Total (R$
2.440.572,50)
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Unidade acadêmica

Quantitativo de beneficiados por Unidade Acadêmica 
Janeiro a Junho de 2021
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SEDE (R$
207.000,00)

UAST (R$
71.760,00)

UACSA
(R$38.640,00)

UABJ (R$
31.740,00)

Total (R$
349.140,00)Q
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Unidade acadêmica

Quantitativo de Estudantes atendidos com o Auxílio Emergencial 
de Inclusão Digital

2021.1



 

ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

       ● Ação: Atendimento na secretaria 

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

As secretarias da Progesti continuam atendendo de forma remota através de e-mail, telefone, 

whatsapp, instrumentos que permitem o atendimento não presencial. 

        ● Ação: Atendimento Psicológico, Pedagógico e do Serviço Social 

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

ensino remoto. 

O atendimento ao público continua sendo realizado de forma remota pela equipe do Serviço 

Social, Psicologia e Pedagogia da Progesti, através de e-mail, telefone, whatsapp, vídeo 

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

Abaixo temos os quantitativos dos atendimentos no primeiro semestre de 2021. 
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PROCESSOS DECISÓRIOS E PARTICIPAÇÃO 

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

Extensão. 

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

gestão democrática. 

No mês de abril foi aprovada no Conselho Universitário da UFRPE a Resolução Nº 095, DE 15 DE 

ABRIL DE 2021, que alterou o Estatuto e Regimento Geral da Universidade Federal Rural de 

Pernambuco, bem como o Regimento dos Conselhos da Administração Superior e deu outras 

providências, criando a Câmara de Assistência Estudantil no Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão, com objetivo  de oferecer suporte aos estudantes de graduação da Instituição, por 

meio de políticas, que serão analisadas nesta Câmara. 

Link da resolução: http://www.progesti.ufrpe.br/br/node/616 

 

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). 

Atualmente a Progesti armazena, gerencia e utiliza todos os seus documentos de trabalho 

utilizando a nuvem da google ( Google Drive). Dessa forma é possível realizar as atividades e 

compartilhar arquivos de forma dinâmica e em tempo real, o que promove uma maior agilidade 

no desempenho das atividades diárias. Além disso, manter arquivos na nuvem proporciona 

segurança quando a perda ou a deterioração dos arquivos. 

● 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. 

Com o advento da pandemia, todo atendimento e suporte de tecnologia da informação tem se 

dado de forma remota. Salientamos que nenhuma atividade de suporte foi comprometida com 

o atendimento remoto. 

 

INFRAESTRUTURA  

● Ação: Manutenção e conservação das Residências Universitárias da UFRPE  

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

instituição. 

•  No primeiro semestre de 2021 foram realizadas:  
1. Limpeza das áreas internas e externas do Condomínio Luiz Gonzaga e da Casa 4. 
2. Avaliação das instalações elétricas e hidráulicas. 
3. Reparos e consertos de equipamentos. 

http://www.progesti.ufrpe.br/br/node/616


• Em relação às atividades voláteis, registramos o acompanhamento das obras da 
residência estudantil Samyr Pessoa da Silva, que culminou em sua inauguração no dia 
17/03/2021. Além disso, recebemos parte do mobiliário que será distribuído para 
revitalização de alguns equipamentos das residências estudantis, assim como compor a 
casa Samyr Pessoa da Silva. Também foram realizadas reuniões da PROGESTI com a 
PROAD, DELOGS e NEMAN para iniciar as obras da Casa 4, que atualmente acolhe 
exclusivamente estudantes do sexo feminino. 

 

GESTÃO DE PESSOAS 

 • Ação: Capacitação dos servidores da Progesti 

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

Servidores que realizaram curso de capacitação entre janeiro e junho de 2021 

Servidor Cargo Cursos 

Emily Rodrigues Assistente 
Social(UAST) 

• Implementação de Políticas Públicas 

(agentes de implementação e seus 

múltiplos papéis e formas de 

influência).  

• Prevenção ao Suicídio.  

• Prevenção, Atendimento e 

Enfrentamento ao Abuso e 

Exploração Sexual de Crianças e 

Adolescentes em tempos de 

Pandemia.  

• Comunicação Institucional(UFRPE). 

Fabricia Danielle 
Paulino Nogueira 

Assistente 
Social(UAST) 

• Estratégia de interação em Língua 
Inglesa em nível básico. 

• Promoção dos saberes e das culturas 
negras – História que a História não 
conta. 

Lilian da Silva Brito Assistente 
Social(UACSA) 

• Enfrentamento à violência doméstica 

e familiar contra a mulher. 

• Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

Maria Aparecida 
Siqueira Ferraz 

Assistente 
Social(Sede) 

• Prevenção da Automutilação. 

• Prevenção ao Suicídio. 

• Ética e Serviço público. 

• Noções Básicas do Trabalho Remoto. 

• Gestão de Riscos em Processos de 

Trabalho. 

• I Workshop de Procedimentos de 

Heteroidentificação. 

Maria José de Fraga  Professora/Coorden
ação de Promoção 
da Saúde, Esporte, 
Lazer e Cultura 
 

• Elaboração e Avaliação do PIT e RIT. 
• Princípios do Esporte Educacional no 

ensino da natação. 



Pedro Xavier Psicólogo(Sede) • Confissões da carne: introdução ao 

História da sexualidade, volume IV. 

• Foucault e a psicanálise: outras 

perspectivas. 

• Introdução ao pensamento de Judith 

Butler. 

Simone Muniz Assistente 
Social/Coordenação 
de Apoio Psicossocial 
e Pedagógico 

• Reflexões Político-institucionais e 

procedimentos digitais. 

 


