PARTE A
CONTEÚDO GERAL
OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS E /OU PROGRAMÁTICOS (Item 2 do conteúdo Geral do
Anexo II da DN TCU 107/2010)
2.1 - REPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS - PAPEL DA PRACE NO CONTEXTO UFOP

A institucionalização da política de assistência à comunidade universitária
(servidores e estudantes) da UFOP tem início a partir da contratação de um
Assistente Social em 1988. Em 1993, é criada a Coordenadoria de Assuntos
Comunitários (CAC) que passará a estruturar todos os programas de assistência,
antes pulverizados em ações díspares. A primeira pesquisa do perfil dos alunos da
UFOP, realizada em 1994, é um marco na consolidação dos programas de
assistência estudantil, pois forneceu dados concretos das reais necessidades em
relação à ampliação/implantação de novos programas. Da mesma forma, a primeira
pesquisa do perfil dos servidores da UFOP em 1994, também forneceu dados
concretos para a ampliação/implantação de programas de atendimento às
necessidades dos servidores.
A partir de novas pesquisas (Perfil do Aluno - 1996 e 2004) a CAC foi se
consolidando enquanto instância deliberativa e executora das políticas de
assistência, atuando de forma interdisciplinar com a Pró-reitoria de Graduação e a
Coordenadoria de Gestão de Pessoas - PROAD. A assistência social da
comunidade universitária tem como missão possibilitar condições de acesso e
permanência aos estudantes e de ações voltadas aos servidores, através dos
serviços/programas existentes; realizados de forma integrada/pactuada tendo como
eixo norteador o conceito de “equidade social”.
A adesão da UFOP ao Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e
Expansão das Universidades Federais – REUNI, elevou a importância da assistência
social à comunidade universitária levando a CAC ao status de uma Pró-Reitoria, a
Pró-Reitoria Especial de Assuntos Comunitários e Estudantis – PRACE, criada
através Portaria Reitoria Nº 206, de 08 de maio de 2008.
Nesse sentido, a PRACE vem expandindo as suas políticas de assistência à
comunidade universitária, através de ações que visem à melhoria da qualidade de
vida de sua comunidade.
A importância que a PRACE exerce hoje, no contexto da UFOP, poderá ser
verificada através da apreciação desse relatório.

PARTE A
CONTEÚDO GERAL
OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS E /OU PROGRAMÁTICOS (Item 2 do conteúdo Geral do
Anexo II da DN TCU 107/2010)
2.2 - ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO DA PRACE NA EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA
UFOP

A estratégia de atuação da PRACE na execução das políticas públicas da UFOP se
dá através do trabalho de ação comunitário, visando à promoção de um ambiente
adequado para o desenvolvimento das atividades dos segmentos sociais que
compõem a Universidade.
Por ambiente adequado entende-se não só o favorecimento das condições de
estudo e trabalho, mas também a busca da melhoria das condições de vida assim
como o incentivo à convivência.
Esta se realiza através das três Coordenadorias que compõem a PRACE,
Coordenadoria de Assistência Social e os dois Núcleos de Assuntos Comunitários e
Estudantis, localizados nos Campi de Mariana e João Monlevade, a Coordenadoria
de Restaurantes Universitários e a Coordenadoria de Saúde, que estudantes e
servidores recebem apoio da Instituição para ter melhor qualidade de vida e
formação profissional através dos programas desenvolvidos por essas três
coordenadorias

PARTE B
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS (Item B do conteúdo Geral do Anexo II da DN TCU 107/2010)
1 - DE ACORDO COM A POLÍTICA DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS E ESTUDANTIS ADOTADA
EM 2010, APRESENTAR AS PRINCIPAIS AÇÕES (DE 30 A 70 LINHAS, FONTE ARIAL,
TAMANHO 12).

a) Complementação da estruturação do Núcleo de Assuntos Comunitários e
Estudantis no Campus de Mariana em 2010, com a contratação de uma
assistente social e uma psicóloga.
b) Conclusão das Reformas do Espaço BEM VIVER localizado no Porão Cine
Vila Rica.
c) Conclusão das Reformas dos quartos do Alojamento Estudantil do Campus
Morro do Cruzeiro – Ouro Preto.
d) Participação nas reuniões do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos
Comunitários e Estudantis – FONAPRACE (regional e nacional).
e) Ampliação de vagas nos Programas de Bolsa-Alimentação, BolsaPermanência e Auxílio-Transporte.
f) Participação conjunta junto à Administração Superior das questões e políticas
relativas à Moradia Estudantil.
g) Realização de Audiência Pública sobre a construção de novas moradias
estudantis via Comitê Permanente de Moradia Estudantil (COPEME).
h) Apoio aos programas desenvolvidos pelos profissionais vinculados à PRACE
(TRAVESSIA – Preparação para a aposentadoria, Projeto Caminhar, Plantões
do Serviço Social e Psicologia, Reciclar-te, Programa Mais Saúde, Bem
Querer, Com-Viver, Melhoria Qualidade de Vida (Yoga e Massoterapia) e bem
Vindo Calouro, etc.
i) Continuidade da Contratação de Clínicas para exames especializados e do
Contrato como médico psiquiatra e credenciamento de psicólogos para apoio
as ações desenvolvidas pelo Plantão da Psicologia – Psicologia de Portas
Abertas e de Clínica Especializada para Tratamento de Dependência
Química.
j) Participação na elaboração do novo espaço físico da PRACE.
k) Continuidade do Processo de informatização dos Programas da PRACE,
inclusive das roletas dos RU’s.
l) Reformulação da página da PRACE na Internet.
m) Cadastramento semestral dos moradores das Repúblicas Federais.
n) Informatização do cadastramento semestral dos moradores das Repúblicas
Federais.
o) Reforma Repúblicas Federais de Mariana.
p) Construção do novo RU.
q) Conclusão da ampliação do espaço físico do Centro de Saúde, prevista para
fevereiro de 2010.
r) Acompanhamento da implantação dos Laboratórios de inclusão digital nas
Bibliotecas setoriais da UFOP.
s) Continuidade na recomposição do quadro técnico de profissionais da PRACE.
t) Continuidade do Processo de Seleção socioeconômica para morar nas
Repúblicas Federais – Campus Mariana.
u) Construção de Prédios para ampliação da moradia institucional

PARTE B
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS
CACOP - (Item B do conteúdo Geral do Anexo II da DN TCU 107/2010)
2 - DE ACORDO COM A POLÍTICA DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS E ESTUDANTIS ADOTADA
EM 2010, APRESENTAR AS METAS ESTABELECIDAS PARA 2010 - TOTALMENTE (TA),
PARCIALMENTE (PA) E NÃO ALCANÇADAS (NA) (E AS AÇÕES PRETENDIDAS PARA 2011 A
FIM DE SANAR TAIS DIFICULDADES) E AS METAS PARA 2011, BEM COMO OS INDICADORES
QUE SERÃO UTILIZADOS.

COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CAS)

META ESTABELECIDA

TA

PA

NA

AÇÕES 2011 PARA PA E NA
Verificar junto a Administração Superior,
sobre apreciação e posterior aprovação do
mesmo

Reformulação organizacional da PRACE

X

Reorganização das ações da Pró-Reitoria
Especial de Assuntos Comunitários e
Estudantis/PRACE

X

Definição do novo espaço físico da PróReitoria Especial de Assuntos Comunitários
e Estudantis/PRACE

X

Aguardando reformas do espaço a ser
utilizado pela PRACE e o processo de
compra do mobiliário do mesmo

Reformulação da página da PRACE na web

X

Dar continuidade ao processo de
reformulação em 2010, para conclusão em
2011

Construção de Novas Moradias Estudantis

X

Em processo de construção

Cadastro de todos os moradores das
Repúblicas Federais (Ouro Preto e Mariana)

X

Conferência do
semestralmente

Informatização do cadastramento semestral
dos moradores das Repúblicas Federais

X

Em processo de construção

X

Nos finais das alas, faltam alguns
acabamentos. Dos 15 (quinze quartos em
reforma, faltam apenas 02 dois serem
entregues)

Definição dos Programas Assistenciais para
os alunos do Instituto de Ciências Exatas e
Aplicadas/ICEA

X

Implantação do Núcleo de Assuntos
Comunitários e Estudantis/NACE (Mariana)

X

Reforma das Alas e dos quartos do
Alojamento Estudantil
Aprovação e aplicação do Estatuto das
Repúblicas Federais de Mariana
Acompanhamentos nas reuniões periódicas
da Administração Superior, com os
moradores das Repúblicas Federais e
Particulares

X

cadastro

é

realizada

Dar continuidade

X

Reformas das Repúblicas Federais de
Mariana
Adoção de uma política permanente
(transporte ou bolsa) que facilite o acesso e
reduza o impacto financeiro do estudante da
UFOP, que estuda nos campi de Ouro Preto
e residem em Mariana ou vice-versa

Transferência do profissional da psicologia
do NACE-JM para o NACE-MARIANA e a
contratação de um profissional do serviço
social para o NACE-MARIANA mediante
concurso público

X

X

Prefeitura do Campus ainda não elaborou
o Plano de Reforma

Reformulação dos critérios de avaliação
socioeconômica em consonância com
parâmetros nacionais, respeitando as
especificidades
regionais,
através
da
participação dos profissionais da Assistência
Sociais, através das participações em fóruns
nacionais, onde o referido assunto é
discutido

X

Em processo de execução

Participação
no
Projeto
“Calourada
Unificada”, em parceria com o DCE e ACI
Participação na Mostra de Profissões da
UFOP
Atendimentos a Chefes de Departamentos
sobre questões emergentes no contexto de
trabalho (situações de servidores e alunos),
parceria com o Serviço de Psicologia

X

Ação Permanente

X

Ação Permanente

X

Ação Permanente

Visita domiciliar a servidores

X

Ação Permanente

Visita domiciliar em repúblicas, com a
finalidade
de
diagnosticar
situação
vivenciada por alunos

X

Ação Permanente

Emissão de parecer técnico para concessão
de benefícios aos alunos do PROMISSAES

X

Ação Permanente

Atendimentos e encaminhamentos
servidores e alunos para rede social

de

X

Ação Permanente

Encaminhamentos e acompanhamentos dos
convênios clínicos da Pró-Reitoria de
Assuntos Comunitários e Estudantis para
servidores e alunos

X

Ação Permanente

Atuação em parceria com o Núcleo de
Educação Inclusiva/NEI para melhoria da
qualidade de vida e permanência dos alunos

X

Ação Permanente

Emissão de parecer social para concessão
de benefícios aos alunos e servidores do
Núcleo de Educação Inclusiva/NEI

X

Ação Permanente

Emissão de relatório e parecer para
concessão de benefícios (pagamento) de
cirurgias de servidores e alunos

X

Ação Permanente

Elaboração de proposta de regimento dos
Programas Assistenciais
Avaliação social de estudantes participantes
do Processo de seleção para ocupação de
vagas das repúblicas federais de Mariana

X
X

Manutenção dos Programas de Assistência
Social (Alimentação, moradia, permanência,
transporte) realizando reformulações e
ampliações
Acompanhamento dos alunos com baixo
rendimento acadêmico, principalmente dos
que participam dos programas assistenciais
para
orientação
psicopedagógica
em
parceria com o Serviço de Psicologia
(Projeto caminhar)
Análise em conjunto juntamente com a PróReitoria de Orçamento e Finanças/PROF da
aplicação dos recursos financeiros oriundos
do Programa Nacional de Assistência
Estudantil das Instituições Federais de
Ensino Superior Brasileiras (PNAES/MEC)
Reformulação dos programas do Espaço
BEM VIVER (Porão Cine Vila Rica) da UFOP
ampliando os programas e a utilização do
espaço. Serão mantidos as aulas de yoga,
sessão de massoterapia e atendimento
psicológico.
Reforma do Espaço BEM VIVER/ Porão Cine
Vila Rica

Em fase de conclusão
Ação permanente

X

Ação permanente

X

Em execução

X

Ação Permanente

X

Ações Contínuas e a serem
implementadas a partir de 2011

X

As obras foram concluídas no ano de 2010
e conclusão da cobertura da área externa
do referido espaço

META ESTABELECIDA
Atuação nos Programas de Assistência Estudantil:
Bolsa-Alimentação, Bolsa-Transporte e BolsaPermanência. Atividades desenvolvidas: avaliações
socioeconômicas, elaboração de editais, entrevistas
individuais, seleção de projetos, plantões.

TA

PA

X

NA

AÇÕES 2011 PARA PA E NA

Ação Permanente

Atuação no Projeto Conviver. Atividades
desenvolvidas: visitas domiciliares aos requerentes e
requeridos, reuniões com repúblicas estudantil,
mediação entre os requeridos e
requerentes,entrevistas, contatos com familiares,
contatos com Ministério Público, relatórios contendo
parecer técnico, aplicação de questionários nas
repúblicas federais.

X

A aplicação do questionário não foi concretizada em
razão de tempo e recursos humanos disponíveis.

Atuação no Projeto Caminhar. Atividades: palestras,
aplicação de questionários aos bolsistas da Prace
com rendimento insatisfatório, elaboração do relatório
destes estudantes, atendimento individual, oficinas de
grupo.

X

As oficinas de grupo não foram realizadas em função de
tempo e recursos disponíveis.

Atuação no Projeto Bem Vindo Calouro. Atividades:
recepção de calouros na matrícula e contato com
pais de calouros, realização da "Semana de
apresentação da UFOP".

X

Não foi realizada a "Semana de apresentação da
UFOP".

Atuação junto à comissão para elaboração da nova
Resolução dos Programas de Assistência Estudantil.

X

Encaminhamento para apreciação do Conselho
UnIversitário/CUNI

Participação em reuniões com o NTI para
informatização dos Programas de Assistência
Estudantil.

X

Ação Permanente/Acompanhamento

Encaminhamentos de estudantes a clínicas
conveniadas.

X

Ação Permanente

Participação em fóruns nacionais e regionais do
FONAPRACE.

X

Ação Permanente

Seleção dos novos moradores para o Alojamento
Estudantil.

X

Ação Permanente

Reunião com representantes dos COPEME.

X

Ação Permanente

Coordenação local da 3ª Pesquisa Nacional do Perfil
do Estudante.

X

Concluído

Seleção de bolsistas para o Projeto Inventário/
UFOP/2010.

X

Concluído

Núcleo de Assuntos Comunitários e Estudantis NACE/Mariana
SERVIÇO SOCIAL
META ESTABELECIDA

TA

Apresentação do NACE nas Calouradas do ICSA
e do ICHS.

X

Plantão do S. Social - segundas-feiras de 9h as
11h30min e de 13h30min às 16h

X

Realização durante o ano de 2010 (fevereiro a
dezembro) de atendimentos do Serviço Social
(plantão e fora plantão)

X

Ação Permanente

Cadastro dos Processos Individuais de alunos
com os pedidos de bolsas

X

Informatização
dos
Programas
Assistenciais em 2010/2 com a finalidade
de agilizar os resultados

Avaliação socioeconômica para os programas da
PRACE

X

Visitas domiciliar nas Repúblicas Federais de
Mariana

X

Ação Permanente

Seleção dos novos moradores para as
Repúblicas

X

Ação Permanente

Reunião com representantes dos moradores das
Repúblicas

PA

X

Seleção e/ou Indicação de bolsistas para alguns
setores da UFOP (extra-edital).

X

Reunião com a Coordenadoria de Assistência
Social

X

Reunião com a equipe técnica da PRACE

X

AÇÕES 2011 PARA PA E NA
Ação Permanente

X

Seleção e/ou Indicação de bolsistas para alguns
setores da UFOP (extra-edital).

NA

Periódico
Aguardando o envio da regulamentação
dos programas Assistenciais e a sua
posterior aprovação pelo CUNI
Aguardando o envio da regulamentação
dos programas Assistenciais e a sua
posterior aprovação pelo CUNI

Ação Permanente

Ação Permanente
Cadastramento nominal e semestral das
Repúblicas Federais de Mariana

X

Cadastramento nominal das Repúblicas
Particulares de Mariana

X

Aplicação do Questionário de Verificação da
situação acadêmica – Projeto Caminhar nos
Campi de Mariana

X

Encaminhamentos para Clinicas
conveniadas

X

Ação Permanente

Ação Permanente

Dar continuidade

Núcleo de Assuntos Comunitários e Estudantis NACE/Mariana
PSICOLOGIA
META ESTABELECIDA

TA

Realização no ano de 2010 (fevereiro a dezembro)
de atendimentos da Psicologia (plantão e fora
plantão, acompanhamentos semanais)

X

Plantão da Psicologia (as quintas-feiras das 9h às
11h30min e das 13h30min às 16h)

X

Psicoterapia Breve (acompanhamento individual
semanal)
Encaminhamentos para Psicólogo
Credenciado

X

Encaminhamentos para Psiquiatria, para outras
áreas (Centro de Saúde, Cap´s, etc.).

X

Encaminhamento para serviços de saúde (ou
outros) da rede Municipal de Mariana e/ou Ouro
Preto

X

Parceria/contato com a rede local de Saúde
Visitas as Repúblicas Federais de Mariana
Reuniões com os representantes das Repúblicas
Federais de Mariana.
Reunião da equipe técnica da PRACE com o NTI
para apresentação e explanação da implantação
do Cadastro para Programas de Assistência
Estudantil (CPAE)
Parceria/Contato com a rede local de saúde
Palestras do projeto Caminhar no Campus de
Mariana
Reuniões com a Equipe Técnica da PRACE, para
discussão e reformulação dos programas
Psicoterapia Breve (acompanhamento individual
semanal), aconselhamento e Orientação, conforme
a necessidade de cada usuário.
Encaminhamento para o Centro de Saúde
(Campus Morro do Cruzeiro) da UFOP e para os
serviços de saúde da rede Municipal de Mariana
Participação no Projeto Bem-Vindo calouro” em
Ouro Preto
Reuniões com os representantes das Repúblicas
Federais de Mariana
Reuniões com a Coordenação de Assistência
Social da PRACE
Seleção de novos moradores para as Repúblicas
Federais de Mariana (avaliação socioeconômica e
entrevista psicossocial)
Visita técnica à Fundação Hospitalar do Estado de
Minas Gerais – FHEMIG – Hospital Galba Veloso,
em Belo Horizonte
Acompanhamento e encaminhamento ao Centro
de Atenção psicossocial – CAPS, em Mariana e
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais –
FHEMIG – Hospital Galba Veloso, em Belo
Horizonte
Reunião com o Assistente Social do CAPS Mariana

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

PA

NA

AÇÕES 2011 PARA PA E NA

Núcleo de Assuntos Comunitários e Estudantis NACE/João Monlevade
ASSISTÊNCIA/PSICOLOGIA
META ESTABELECIDA
Desenvolver atividades que ofereçam
bolsas aos alunos a fim de favorecer a
permanência destes no campus
Desenvolver atividades e de apoio
psicossocial aos alunos e servidores do
campus

Projeto Construindo o Futuro: rumo à
Universidade - oferece aulas preparatórias
para o processo seletivo da UFOP para
pessoas
da
comunidade
de
João
Monlevade. É um projeto vinculado à PróReitoria de Extensão, contando com duas
bolsas de extensão. O projeto tem também
o apoio da Pró-Reitoria de Projetos
Especiais, que financia duas bolsas e com o
apoio da Pró-Reitoria de Assuntos
Comunitários e Estudantis, que financia
cinco bolsas.
Projeto Cinema Comentado – coordenado
pelo Prof. Gilbert Cardoso, o projeto faz
exibição
de
filmes
à
comunidade
monlevadense, seguida de debate por
conhecedores do tema em questão. O
projeto conta com duas bolsas permanência
(Prace).

Projeto Reforço Escolar em Matemática –
desenvolvido na Escola Municipal Israel
Pinheiro, o projeto conta com três bolsistas
permanência (Prace), que oferecem aulas
de reforço em matemática, para os alunos
do
primeiro
grau
que
apresentam
dificuldades nesse conteúdo, geralmente os
alunos
são
encaminhados
pelos
professores da escola.

Projeto Metamorfose – projeto de extensão,
vinculado ao Programa Ufop-Reduz. Conta
com uma bolsista de extensão e atua junto
à comunidade acadêmica do Decea no que
diz respeito à coleta seletiva e, junto à
Atlimarjom – Associação dos Trabalhadores
da Limpeza e Materiais Recicláveis de João
Monlevade – responsável por recolher os
recicláveis gerados no campus de João
Monlevade
Projeto Apoio ao Nace-Jm – conta com um
bolsista
permanência
(Prace),
que
desenvolve tarefas operacionais de apoio
ao Nace, como contatos telefônicos e
outras. Projeto Inclusão Digital – terá início
na segunda quinzena de novembro. Visa
oferecer acesso a internet e cursos de
informática à comunidade monlevadense e
à
comunidade
acadêmica,
dando
prosseguimento a uma proposta do
Governo Federal. O projeto conta com dois
bolsistas permanência e acontece na
biblioteca, para o próximo ano estão
previstas mais duas bolsas permanência
para esse projeto.

TA

PA

NA

AÇÕES 2011 PARA PA E NA

X
X

X

Em andamento

X

Em andamento

X

Em andamento

X

Em andamento

Em andamento

COORDENADORIA DE RESTAURANTES - RU´s
META ESTABELECIDA

TA

Projeto de construção do novo RU, Campus
Morro do Cruzeiro

X

Aquisição de novos equipamentos para
atendimento ao RU atual e ao novo
Projeto de melhoria do sistema de
informatização do controle e custo da
refeição

X

Renovação da parceria da UFOP e FG,
para pagamento de bolsa atividade

X

Implantação de distribuição de sachê de sal
aos comensais em substituição ao saleiro
das mesas
Concurso para nutricionista do quadro
efetivo

Implantação
de
projeto
de
readequação de per capitas das

preparações, visando melhoria na qualidade
dos serviços e evitar desperdícios.

Implantação de terceiro de turno de
trabalho
para
agilizar
o
atendimento aos usuários do
REMOP
Retomada
da
produção
de
refeições dos RUS de Mariana.

AÇÕES 2011 PARA PA E NA

X

Conclusão do programa 1º. Semestre 2011

X

Término da implantação no 1º semestre de
2011

X

X

Reestruturação dos RUS para atendimento
ao REUNI
Definição do Destino do REMOP, com a
instalação do novo RU no campus

NA

X

Instalação do sistema de catraca eletrônica
Implementação de fruta como opção ao
doce oferecido nas sobremesas

PA

X
Projeto construção novo RU / ICSA
Fechamento do REMOP no ano de 2011
para reformas

X

X

X

X

COORDENADORIA DO CENTRO DE SAÚDE

META ESTABELECIDA

TA

PA

Reestruturação da Comissão de Administração
da Unidade – CAU

X

AÇÕES 2011 PARA PA E NA
Discutir na comunidade, juntamente com o
Conselho Municipal de Saúde sobre a
importância do controle social na execução
e fiscalização das ações de saúde.

X

Criação da Comissão Biossegurança
Manutenção da sala de raios-X odontológico
exclusivamente para esse fim

X

Elaboração de um projeto para ativar o uso do
escovário construído

X

X

Finalização da instalação do raio x

-Criação da Central Unica de Materiais
Esterilizados (CME) no Centro de Saúde;
criação do arquivo odontológico e
realocação do almoxarifado
Promoção de ações internamente ligadas à
àrea odontológica (ações educativas,
controle de dieta cariogênica, controle de
placa).essas ações serão realizadas no
escovário através de atividades coletivas
(grupo operativo).
Inauguração do novo prédio com a
transferência de serviços como o de
imunização,
nutrição,
psicologia,
assistência social, atenção farmacêutica,
bem como as atividades docentes
assistências dos cursos de medicina,
nutrição, farmácia, etc, disponibilizando
espaços. Aquisição de um revelador digital
para radiografias; Mobiliar o novo prédio e
instrumentalizá-lo
com
equipamentos
médico-hospitalares
de
média
complexidade como esteira ergométrica,
ultrassom, aparelho de endoscopia e
outros a serem definidos pelo decm de
acordo com a especialidade (atenção
secundária) a ser implantada.

X

Troca de mobiliário do Centro de Saúde
Consolidação do projeto arquitetônico
expansão física para execução em 2009

NA

–

X

Ampliação dos recursos humanos do Centro de
Saúde

Estruturação
do
Programa
Multi
e
Interdisciplinar de Saúde dos Servidores da
UFOP
Aquisição de antena parabólica e televisão
para captação do “Canal Saúde” do Ministério
da Saúde(convênio SUS) para Educação
Continuada da equipe de saúde
Organização das instalações físicas visando
apoio às disciplinas do Curso de Medicina a
partir do 1º Semestre de 2009 (pontos de
internet em cada consultório)

X

X

x

Implantação do centro de referência em saúde
do trabalhador em parceria com a Secretaria
Municipal de Saúde

Criação do serviço de psicologia com a lotação
das psicólogas no Centro de Saúde

Posse dos concursados em 2009(THD e
Enfermeira) e concurso para demais
cargos demandados pela nova estrutura
como técnico em radiologia, técnico em
enfermagem, administrador de edifício, etc

X

x

X

Buscar apoio com a Secretaria de Estado
da Saúde e/ou Ministério do Trabalho. No
início das discussões dessa implantação,
havia representação desse ministério e de
outros órgãos ligados ao Governo Federal
como a Fiocruz

Implantação do Psicologia de Portas Abertas

X

Recepção dos alunos ingressantes (avaliação
nutricional, odontológica e vacinação)

X

Avaliação do convênio Centro de Saúde /
UFOP / PMOP / SUS

X

Atuação dos profissionais da assistência social
e psicologia no centro de saúde

X

Elaboração
Programa
Preparação
para
Aposentadoria (Travessia) – parceria CGP,
CIS, Serv. Psicologia

Palestras
seminários,
painéis
profissionais,
etc,
abordando
relacionados à saúde

com
temas

Capacitação aos servidores (Planejamento
Estratégico de Vida), dsenvolvido pelas
psicólogas e massoterapeuta

Elaboração pelo serviço de psicologia do
Programa Bem Querer, visando dar suporte
emocional aos alunos ingressantes devido a
questões relacionadas à adaptação

Informatização da recepção e dos consultórios
do Centro de Saude

Definição pelo Departamento de Ciências
Médicas das ações secundárias (média
complexidade / especialidades) que
ocorrerão no Centro de Saúde para o
planejamento
orçamentário
que
irá
impactar no convênio

Convocação via malote dos servidores
“pré- aposentados” para entrevista em
janeiro de 2010. Atualização da análise da
demanda para a apresentação dos temas:
Auto-imagem
e
auto-estima
do
aposentado; preconceitos em relação ao
aposentado; a importância da manutenção
das relações sociais fora do ambiente de
trabalho;
projeto
de
vida
pós
aposentadoria; relacionamento familiar: é
possível conviver melhor com
as
diferenças?; dentre outros

X

X
X

Desenvolver o projeto “Risoterapia”, a
princípio, no centro de saúde da ufop
(sendo a supervisão/ensaio dos bolsistas
realizada no espaço do porão cine vila
rica); desenvolver trabalhos de psicoterapia
de grupo (utilizando o espaço do porão
cine vila rica); desenvolver os projetos
“Com-Viver” e “Caminhar” com a equipe da
Coordenadoria de Assistência Social PRACE/UFOP (sendo que o trabalho com
os grupos de alunos do “projeto caminhar”
também será feito no espaço do porão cine
vila rica); contribuir para a política de
acompanhamento aos alunos do NEI
(juntamente com Andréa, Adilson e
Marcilene), realizando reuniões mais
freqüentes para tal (se necessário, também
utilizando o espaço do porão para reuniões
com os alunos do NEI)

X

X

Inauguração do novo prédio com a criação
de mais uma recepção, transferência de
serviços como o de imunização, nutrição,
psicologia, assistência social, atenção
farmacêutica, bem como as atividades
docentes assistências dos cursos de
medicina, nutrição, farmácia, etc,. A partir
daí será definido os fluxos de serviços e
diagnóstico
das
necessidades
de
informação

PSICOLOGIA/ALUNOS

META ESTABELECIDA

TA

Participação na matrícula - Programa “Bem-Vindo
CalOURO (PRACE/UFOP)
Participação em reunião com NTI para informatização
do Programa de Redução / Isenção da Taxa do
Vestibular

X

Avaliação Psicológica para reintegração de aluno

Elaboração da palestra inicial do Projeto Caminhar
Participação na Ação UFOP COM A ESCOLA
(Projeto de Extensão)
Início dos trabalhos para concurso UFOP. Cargo:
Técnico em Assuntos Educacionais
Auxílio à Marcilene (Prograd) ao Projeto extencionista
“Sala Acessível”

X

Correção Provas Concurso UFOP
Elaboração com equipe/Planfleto sobre Gripe A
Elaboração Projeto Risoterapia
Reformulação Credenciamento
Psiquiatras/Psicólogos
Reunião equipe psicologia para novo credenciamento
de psicólogos/psiquiatras
Organização (com Ione/Centro de Saúde) Prtograma
para doação de sangue - Parceria
UFOP/HEMOMINAS
Participação na Semana Cultural - NACE JM.

Ação permanente

X
X

Ação permanente

X

Ação permanente

Ação permanente

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Redação Termo de Referência

X

Ação permanente

X

Ação permanente

X
X

Execução Ação UFOP COM A ESCOLA
Elaboração Edital para Alojamento Estudantil seleção
2010

X

Participação no Programa OFF da Assitência Social

X

Realização Doação de Sangue - Parceria
UFOP/Santa Casa/ HEMOMINAS

X

X

Organização “Ensaio sobre a Cegueira” (Filme)
Execução “Ensaio sobre a Cegueira”

Ação permanente

X

Início participação no Programa “Mais Saúde”

Execução “Mais Saúde

X
X

Início da psicoterapia em grupo para alunos

Seleção para Psicólogo - NACE Mariana

AÇÕES 2011 PARA PA E NA

X
X

Palestras Projeto Caminhar

NA

X

Visita ao NACE/JM e reunião de equipe
Atendimentos a alunos e reinício do plantão
psicológico
Participação em Audiência Pública sobre Moradia
Estudantil

Elaboração da prova - concurso

PA

X

ASSISTÊNCIA SOCIAL
META ESTABELECIDA

TA

Elaboração da palestra inicial do Projeto
Caminhar

X

Reunião com pró-reitor para minha vinda ao
Centro de Saúde

X

Diagnóstico e definição dos trabalhos no Centro
de Saúde

X

Participação no Encontro Mineiro de
Assistentes Sociais em Belo Horizonte

X

Palestras Projeto Caminhar
Elaboração e apresentação do Organização
Familiar Financeira- OFF à PROEX
Atividades do OFF
Reunião com Ronaldo e Ione sobre atenção ao
servidor
Atendimentos individuais alunos / e servidores
Atendimento em plantão de servidores
Conversas com as Comunidades Terapêuticas
e internação de um servidor
Seleção para Assistente Social NACE Mariana
Seleção para Psicólogo NACE Mariana
Elaboração e apresentação do – Organização
Familiar Financeira- OFF à PROEX
Início participação no Programa “Mais Saúde”

Ação pertmanente

X

Ação pertmanente

X

Ação permanente

X

Em elaboração

X
X
X
X
X
X
X
X

Execução “Mais Saúde

X

Visita institucional a APADEQ
Orientações a chefia situação de álcool e outras
drogas

X

X
X
X

X
X
X
X
X

Atendimentos individuais
Reunião no INSS e integração do Grupo de
Trabalho em Minas para atenção à saúde do
servidor
Preparação de mudanças na portaria sobre
relativo à afastamento

X

Atendimentos individuais
Participação na reunião do Centro de Saúde no
Departaemnto de Medicina

X

Participação no Programa OFF

AÇÕES 2011 PARA PA E NA

X

X

Participação na Semana Cultural - NACE JM.
Reunião com, a psicóloga referente ao
servidores para traçar procedimentos em
relação ao servidores
Reunião com Juliana para formulação do
Reciclar-te
Participação na reunião do Centro de Saúde na
Escola de Medicina

NA

X

Reunião com Juliana sobre projeto Travessia
Participação em Brasília do Fórum de Saúde
Mental
Reuniões com Chefe da Saúde Ocupacional
Participação com Ronaldo na reunião FIOCRUZ
sobre saúde do servidor

Execução “Ensaio sobre a Cegueira

PA

X

X
X

PSICOLOGIA/SERVIDOR
META ESTABELECIDA

TA

Psicologia de Portas Abertas: Plantão toda
3ª feira, a tarde, voltado a acolher os
servidores e doscentes da UFOP, sejam eles
encaminhados ou por demanda espontânea
Atendimento individual, psicoterapia breve,
aos servidores acolhidos no plantão com
demanda para psicoterapia
Encaminhamento
aos
psicólogos
credenciados com a UFOP, quando a
demanda não é para psicoterapia breve e no
caso de inexistência de vagas na minha
agenda
Encaminhamento ao psiquiatra conveniado
com a UFOP, para avaliação psiquiátrica e
conduta, dos servidores acolhidos no
plantão, quando necessário

Elaboração da entrevista a ser realizada com
os servidores pré-aposentados da UFOP

Levantamento das atividades oferecidas pela
UFOP e pelo Município, cujo público alvo do
Programa TRAVESSIA, possa se beneficiar
Análise da demanda de temas a serem
abordados nos grupos com os préaposentados da UFOP – TRAVESSIA

X

Estas atividades foram avaliadas como “em
andamento”, pois continuarão no ano de
2011 - Ação permanente

X

Estas atividades foram avaliadas como “em
andamento”, pois continuarão no ano de
2011 - Ação permanente

X

Estas atividades foram avaliadas como “em
andamento”, pois continuarão no ano de
2011 - Ação permanente

X

Estas atividades foram avaliadas como “em
andamento”, pois continuarão no ano de
2011 - Ação permanente
Estas atividades foram avaliadas como “em
andamento”, pois continuarão no ano de
2011 - Ação permanente

X

Estas atividades foram avaliadas como “em
andamento”, pois continuarão no ano de
2011 - Ação permanente para 2011.

X

Como estão sendo sempre implantadas
novas atividades, este levantamento deverá
sempre ser atualizado - Ação permanente
para 2011.

X

Esta ação foi concluída em 2010
permanecerá em 2011 com novo grupo.

X

Elaboração do Projeto voltado a fumantes,
juntamente com a médica Dra. Maria
Thereza

Estas atividades foram avaliadas como “em
andamento”, pois continuarão no ano de
2011 - Ação permanente

X

A partir das avaliações realizadas pelos
participantes, acredito que tal capacitação
continuará no ano de 2011.

X

Em processo de elaboração

X

X

e

Ação aconteceu em 2010

X

Capacitação ministrada aos servidores:
“Planejamento estratégico de vida”, nos dois
semestres de 2010, juntamente com o
massoterapeuta Geraldinho
Elaboração Projeto Reciclar-te: Reciclando
conceitos, reciclando vidas (juntamente com
Cláudia (Assistente Social), Ronaldo e Ione
(Saúde Ocupacional) e com Dra. Maria
Thereza (médica), voltado aos servidores da
UFOP que fazem uso abusivo de álcool e out

Participação na reunião da equipe de
psicologia para novo credenciamento de
psicólogos/psiquiatras

AÇÕES 2011 PARA PA E NA

NA

X

Realização das entrevistas individuais com o
público alvo do Programa TRAVESSIA –
servidores e docentes pré aposentados da
UFOP

Participação na divulgação da Mostra de
Profissões da UFOP nas cidades de Itabirito
e Ouro Preto e no dia de realização da
Mostra apresentando a PRACE ao público
alvo da referida Mostra de Profissões
Elaboração do
Projeto Con-TATO cujo
objetivo principal é melhorar as relações
interpessoais no ambiente de trabalho e
estreitar laços afetivos e promover ações que
levem oa servidores / doscentes a sentiremse valorizados, elevando sua auto-estima

PA

Indisponibilidade dos profissionais
envolvidos.

Participação na reunião promovida pela
saúde ocupacional acerca do SIASS

Participação nas reuniões mensais do
COMAD

Participação no ano de 2011 da equipe
SIASS

X

X

Representante titular da UFOP no COMAD

X

Atuar como colaboradora no Projeto
idealizado por Cláudia Maciel Enes,
denominado OFF, parceria entre PRACE e
PROEX

X

Atuar como colaboradora no Projeto
idealizado por José Vicente Gabriel,
denominado Mais Saúde

X

Ação permanente
Considerando a grande demanda dos
servidores da UFOP envolvendo o uso
abusivo de álcool e outras drogas é que
considerei fundamental participar como
Conselho Municipal Anti-Drogas, como
representante da UFOP. As reuniões
mensais continuarão a acontecer n
Considerando a importância do projeto
idealizado pela assistente social Cláudia
Maciel Enes e levando em conta que o
mesmo não tomará muito o meu tempo, é
que me propus a atuar como colaboradora
do mesmo. O mesmo terá continuidade no
ano de 2011.
O Mais Saúde é um projeto idealizado pelo
Coordenador do Centro de Saúde, José
Vicente Gabriel e tem como objetivo
desenvolver várias ações a fim de se
trabalhar a prevenção, visando a promoção
da saúde. É um projeto que demanda o
envolvimento de uma equipe multidisplinar.

PARTE B
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS (Item B do conteúdo Geral do Anexo II da DN TCU 107/2010)
3 - DE ACORDO COM A POLÍTICA DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS E ESTUDANTIS ADOTADA
EM 2010, APRESENTAR O NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO CENTRO DE
SAÚDE E TAMBÉM PELO SAE NO ANO DE 2010.
ESPECIALIDADES
CLÍNICA MÉDICA
GINECOLOGIA / OBSTETRÍCIA
PEDIATRIA
NUTRIÇÃO
ODONTOLOGIA
SAÚDE OCUPACIONAL
PERÍCIAS MÉDICAS
IMUNIZAÇÕES (DOSES)
ENFERMAGEM (PROCEDIMENTO)
ATENDIMENTO PSICOLÓGICO
TOTAL

CENTRO DE SAÚDE

7856
1208
495
1597
2524
932
294
6031
12883
1947
35767

PARTE B
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS (Item B do conteúdo Geral do Anexo II da DN TCU 107/2010)
4 - DE ACORDO COM A POLÍTICA DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS E ESTUDANTIS ADOTADA
EM 2010, APRESENTAR O NÚMERO DE BOLSAS DE TRABALHO E ALIMENTAÇÃO
OFERECIDAS AOS ALUNOS DE GRADUAÇÃO NO ANO DE 2010, O NÚMERO DE REFEIÇÕES
SERVIDAS NOS RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS EM 2010 E A DESCRIÇÃO A RESPEITO
DAS MORADIS ESTUDANTIS.
BOLSAS
PERMANÊNCIA
ALIMENTAÇÃO
TRANSPORTE

TOTAIS
320
2099
303

TOTAL
RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
RECAM
REMOP
REMAR
RU ICSA
RU ICEA
TOTAL

PARCIAIS

2722
REFEIÇÕES
471732
145597
79520
77263
16640
790752

CAMPUS OURO PRETO

REPÚBLICAS FEDERAIS
REPÚBLICAS PARTICULARES
ALOJAMENTOS
TOTAL

QUANTIDADE DE
MORADIAS
ESTUDANTIS

QUANTIDADE DE
ALUNOS RESIDENTES

QUANTIDADE DE
VAGAS DISPONÍVEIS

58
236
64
358

701
*
59
760

68
*
05
73

QUANTIDADE DE
MORADIAS
ESTUDANTIS

QUANTIDADE DE
ALUNOS RESIDENTES

QUANTIDADE DE
VAGAS DISPONÍVEIS

07
42
0
49

83
*
0
83

0
*
0
0

QUANTIDADE DE
MORADIAS
ESTUDANTIS

QUANTIDADE DE
ALUNOS RESIDENTES

QUANTIDADE DE
VAGAS DISPONÍVEIS

*
50
*
50

*
173
*
173

*
62
*
62

CAMPUS MARIANA

REPÚBLICAS FEDERAIS
REPÚBLICAS PARTICULARES
ALOJAMENTOS
TOTAL

CAMPUS JOÃO MONLEVADE

REPÚBLICAS FEDERAIS
REPÚBLICAS PARTICULARES
ALOJAMENTOS
TOTAL

Observações:
1. Os quartos não ocupados no Alojamento Estudantil são em função do processo de reforma
dos mesmos.
2. Em relação aos dados referentes à quantidade de alunos residentes e vagas disponíveis das
Repúblicas Particulares, não será possível fornecer os dados, pois o Sistema de Registro de
Moradias Particulares não disponibiliza essa informação. Apenas o endereço da moradia.
3. No Campus de João Monlevade, o NACE realizou o levantamento de residentes e vagas,
tendo em vista possuir um número menor de Repúblicas Particulares.
4. Em Ouro Preto e Mariana é muito difícil conseguir essa informação em relação à moradia
estudantil particular em função de mudança constante de endereço e a não atualização dos
dados junto à PRACE.
5. No Campus de João Monlevade não temos Moradia Institucional.

PARTE B
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS (Item B do conteúdo Geral do Anexo II da DN TCU 107/2010)
6 - DE ACORDO COM A POLÍTICA DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS E ESTUDANTIS ADOTADA
EM 2010, APRESENTAR OS PROGRAMAS OFERECIDOS AOS ALUNOS E À COMUNIDADE
UFOPIANA NO ANO DE 2010.

123456-

Programa de Bolsa-Alimentação.
Programa de Bolsa-Permanência.
Programa de Auxílio-Transporte.
Programa de Moradia Estudantil.
Programa de Atendimento Psicossocial (Plantões).
Programa Qualidade de Vida da Comunidade Universitária (Espaço BEM
VIVER/Porão Cine Vila Rica) – Yoga /Massoterapia.
7- Programa de atendimento refeições vegetarianas.
8- Programa Psicologia de Portas Abertas.
9- Programa COM – TATO (Sala de Espera/Centro de Saúde)
10- Programa Bem Querer (Psicoterapia de grupo).
11- Projeto Caminhar. (Acompanhamento acadêmico dos bolsistas).
12- Projeto COM – VIVER (Ligado à convivência e respeito mútuo dos moradores
das Repúblicas Estudantis).
13- Projeto Mais Saúde.
14- Projeto Travessia – Preparação para a Aposentadoria.
15- Projeto Reciclar-te. Reciclando conceitos, reciclando vidas.
16- Projeto Risoterapia.
17- Projeto Bem Vindo Calouro (recepção na matrícula)

