PARTE A
CONTEÚDO GERAL
OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS E /OU PROGRAMÁTICOS (Item 2 do conteúdo Geral do
Anexo II da DN TCU 108/2010)
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 Pró-Reitoria, a PróReitoria 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.
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 108/2010)
3 - DE ACORDO COM A POLÍTICA DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS E ESTUDANTIS ADOTADA
EM 2011, APRESENTAR AS PRINCIPAIS AÇÕES (DE 30 A 70 LINHAS, FONTE ARIAL,
TAMANHO 12).

a) Planejamento de compra de equipamentos e materiais para o novo espaço
físico dos Núcleos de Assuntos Comunitários e Estudantis nos Campi de
Mariana e João Monlevade em 2012.
b) Finalização da construção do novo Alojamento Estudantil (Apartamentos –
Bauxita) no Campus Morro do Cruzeiro – Ouro
c) Continuidade das Reformas dos quartos do Alojamento Estudantil do Campus
Morro do Cruzeiro – Ouro Preto.
d) Construção de novas moradias estudantis (Repúblicas) nos Campi de Ouro
Preto e Mariana.
e) Participação nas reuniões do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos
Comunitários e Estudantis – FONAPRACE (regional e nacional).
f) Ampliação de vagas nos Programas de Bolsa-Alimentação, BolsaPermanência e Auxílio-Transporte.
g) Participação conjunta junto à Administração Superior das questões e políticas
relativas à Moradia Estudantil.
h) Apoio aos programas desenvolvidos pelos profissionais vinculados à PRACE
(TRAVESSIA – Preparação para a aposentadoria, Projeto Caminhar, Plantões
do Serviço Social e Psicologia, Projeto Risoterápia, Programa Mais Saúde,
Insigth, Com-tato, Combate ao Tabagismo, Qual é a Sua? Com-Viver, Bem
Vindo Calouro, Próximo Passo, Melhoria Qualidade de Vida (Yoga e
Massoterapia), etc.
i) Continuidade da Contratação de Clínicas para exames especializados e de
Credenciamento de médico psiquiatra e psicólogos para apoio as ações
desenvolvidas pelo Plantão da Psicologia – Psicologia de Portas Abertas e de
Clínica Especializada para Tratamento de Dependência Química.
j) Acompanhamento da reforma do novo espaço físico da PRACE.
k) Continuidade do Processo de informatização dos Programas da PRACE,
inclusive das roletas dos RU’s.
l) Cadastramento semestral dos moradores das Repúblicas Federais.
m) Informatização do cadastramento semestral dos moradores das Repúblicas
Federais.
n) Conclusão da reforma das Repúblicas Federais de Mariana.
o) Conclusão da construção do novo RU – Campus João Monlevade.
p) Construção do novo RU no ICSA – Campus Mariana.
q) Reforma do RU da Praça Tiradentes – REMOP – Campus Ouro Preto.
r) Continuidade do Processo de Seleção socioeconômica para morar nas
Repúblicas Federais – Campus Mariana.
s) Portaria regulamentando o acesso aos RUs por usuários visitantes.
t) Planejamento de compra de equipamentos e materiais para as áreas
vinculadas à PRACE.
u) Participação no Comitê Acadêmico de Apoio a Organização de Eventos da
Universidade Federal de Ouro Preto.

4 - DE ACORDO COM A POLÍTICA DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS E ESTUDANTIS ADOTADA
EM 2011, APRESENTAR AS METAS ESTABELECIDAS PARA 2011 - TOTALMENTE (TA),
PARCIALMENTE (PA) E NÃO ALCANÇADAS (NA) (E AS AÇÕES PRETENDIDAS PARA 2012 A
FIM DE SANAR TAIS DIFICULDADES) E AS METAS PARA 2012, BEM COMO OS INDICADORES
QUE SERÃO UTILIZADOS.

COORDENADORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
META ESTABELECIDA
TA PA NA
AÇÕES 2012 PARA PA E NA
Análise/avaliação socioeconômica nos
Programas de Assistência Estudantil:
-Bolsa-Alimentação,
Ação Permanente
-Bolsa-Transporte,
-Bolsa-REMOP,
-Bolsa-Permanência,
-Moradia Estudantil.
Atuação nos Projetos de Atenção ao
Estudante:
Projeto
Caminhar
–
atividades:
aplicação de questionários a bolsistas
da PRACE com rendimento acadêmico
insatisfatório, elaboração de relatório,
atendimento individual, oficinas (grupos
de discussão com os alunos).
Ação Permanente
Projeto Conviver – atividades: visitas
domiciliares
aos
requerentes
requeridos, reuniões com repúblicas
estudantis, mediação entre requerentes
e requeridos, entrevistas, contatos com
familiares.
Bem Vindo Calouro - atividades:
recepção de calouros no ato da
matrícula e contato com pais de destes.
Atendimentos e encaminhamentos de
Ação Permanente
estudantes a clínicas conveniadas.
Atuação junto à comissão para
elaboração da nova Resolução dos
Programas de Assistência Estudantil.
Ação Permanente
• Encaminhamento para apreciação
do Conselho Universitário/ CUNI.
Participação em Fóruns Nacionais e
Ação Permanente
Regionais do FONAPRACE.
Criação de uma Coordenação específica
para Administração da Moradia Estudantil
Reformulação organizacional da
X
lotação de profissionais (Assist. Social,
PRACE
Psicólogo, Administrador, Assist. Adm.).
Viabilizar FG para a Coordenação.
Transferência do profissional da psicologia
Reorganização das ações da Pródo NACE-JM para o NACE-MARIANA e a
X
contratação de um profissional do serviço
Reitoria Especial de Assuntos
social para o NACE-MARIANA mediante
Comunitários e Estudantis/PRACE
concurso público
Definição do novo espaço físico da PróAguardando reformas do espaço a ser
X
Reitoria
Especial
de
Assuntos
utilizado pela PRACE e o processo de
Comunitários e Estudantis/PRACE
compra do mobiliário do mesmo
Acompanhamento da página da
X
PRACE na web
Ação Permanente
Construção
de
Novas
Moradias
X
Em processo de construção
Estudantis

Cadastro de todos os moradores das
Repúblicas Federais (Ouro Preto e
Mariana)
Informatização do cadastramento
semestral dos moradores das
Repúblicas Federais
Reforma das Alas e dos quartos do
Alojamento Estudantil
Acompanhamentos nas reuniões
periódicas da Administração Superior,
com os moradores das Repúblicas
Federais e Particulares
Reformas das Repúblicas Federais de
X
Mariana
Participação no Projeto “Calourada
Unificada”, em parceria com o DCE e X
ACI
Participação na Mostra de Profissões
X
da UFOP
Atendimentos
a
Chefes
de
Departamentos
sobre
questões
emergentes no contexto de trabalho X
(situações de servidores e alunos),
parceria com o Serviço de Psicologia
X
Visita domiciliar a servidores
Visita domiciliar em repúblicas, com a
finalidade de diagnosticar situação X
vivenciada por alunos
Emissão de parecer técnico para
concessão de benefícios aos alunos do X
PROMISSAES
Atendimentos e encaminhamentos de
X
servidores e alunos para rede social
Encaminhamentos
e
acompanhamentos
dos
convênios
clínicos da Pró-Reitoria de Assuntos X
Comunitários
e
Estudantis
para
servidores e alunos
Atuação em parceria com o Núcleo de
Educação Inclusiva/NEI para melhoria
X
da qualidade de vida e permanência
dos alunos
Emissão de parecer social para
concessão de benefícios aos alunos e
X
servidores do Núcleo de Educação
Inclusiva/NEI
Emissão de relatório e parecer para
concessão de benefícios (pagamento) X
de cirurgias de servidores e alunos
Elaboração de proposta de regimento
dos Programas Assistenciais
Avaliação
social
de
estudantes
participantes do Processo de seleção
X
para ocupação de vagas das repúblicas
federais de Mariana
Acompanhamento dos alunos com
baixo
rendimento
acadêmico,
principalmente dos que participam dos
programas
assistenciais
para
orientação
psicopedagógica
em
parceria com o Serviço de Psicologia

Ação Permanente
X
X

Em processo de construção

Continuidade
Ação Permanente

Manter Manutenção
Ação Permanente
Ação Permanente

Ação Permanente

Ação Permanente
Ação Permanente

Ação Permanente
Ação Permanente

Ação Permanente

Ação Permanente

Ação Permanente

Ação Permanente
X

Encaminhar para o CUNI

Ação permanente

Ação Permanente

(Projeto caminhar)

Análise juntamente com a Pró-Reitoria
de Orçamento e Finanças/PROF da
aplicação dos recursos financeiros
oriundos do Programa Nacional de
Assistência Estudantil das Instituições
Federais de Ensino Superior Brasileira
(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.
Atuação no Projeto Conviver.
Atividades desenvolvidas: visitas
domiciliares aos requerentes e
requeridos, reuniões com repúblicas
estudantis, mediação entre os
requeridos e requerentes, entrevistas,
contatos com familiares, contatos com
Ministério Público, relatórios contendo
parecer técnico, aplicação de
questionários nas repúblicas federais.
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.
Atuação no Projeto Bem Vindo Calouro.
Atividades: recepção de calouros na
matrícula e com palestra aos pais que
estiverem presentes à matrícula
Participação em reuniões com o NTI
para informatização dos Programas de
Assistência Estudantil.
Encaminhamentos de estudantes a
clínicas conveniadas.
Participação em fóruns nacionais e
regionais do FONAPRACE.
Seleção dos novos moradores para o
Alojamento Estudantil.
Reunião com representantes dos
COPEME.

X

Ação Permanente

X

Ações Contínuas e a serem implementadas
a partir de 2012

X

Em reformulação

Ação Permanente

X

Ação sendo preparada para o primeiro
semestre de 2012 (Reformulada com a
participação dos pais)

X

Ação Permanente/Acompanhamento

X

Ação Permanente

X

Ação Permanente

X

Ação Permanente

X

Ação Permanente

META ESTABELECIDA PARA 2012
Lotação de Assistente Administrativo nos
Núcleos de Assuntos Comunitários e Estudantis
– Campi Mariana e João Monlevade.
Criação de uma Coordenação específica para
Administração da Moradia Estudantil lotação de
profissionais
(Assist.
Social,
Psicólogo,
Administrador, Assist. Adm.). Viabilizar FG para a

INDICADORES
Encaminhamento da demanda para a Adm.
Superior.
Encaminhamento da demanda para a Adm.
Superior.

Coordenação.
Revisão
da
Metodologia
de
Avaliação
Socioeconômica para acesso aos Programas de
Assistência Estudantil – Plataforma CPAE.
Seleção para moradores no novo Alojamento
Estudantil
Seminário sobre assistência estudantil, onde
será apresentado o resultado da Pesquisa do
Perfil Nacional dos alunos – dados da UFOP e a
metodologia de avaliação socioeconômica para
os Programas de Assistência Social

Apresentação da proposta pela equipe de
Assistentes Sociais
Edital de seleção para Primeiro Semestre de
2012.
Elaboração do seminário com a equipe técnica
da Coordenação de Assistência Social.

NÚCLEO DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS E ESTUDANTIS – NACE - JOÃO MONLEVADE
META ESTABELECIDA

TA PA NA

X

Projeto Caminhar.

Bolsa de Incentivo ao Desenvolvimento
Acadêmico.
CPAE
Melhor
infraestrutura
para
desenvolvimento de atividades
qualidade de vida.

X
X

o
de

META ESTABELECIDA PARA 2012
Aperfeiçoar o Projeto Caminhar
Aperfeiçoar a Bolsa de Incentivo
Aperfeiçoar o CPAE
Aperfeiçoar o sistema operacional

AÇÕES 2012 PARA PA E NA
Definir em equipe casos de alunos que não
comparecem as entrevistas e avaliar
medidas cabíveis em relação ao baixo
coeficiente e a não adesão do aluno ao
Projeto.
Alterar através de regulamentação os
critérios para que o discente participe do
Projeto.
Reformar o sistema.
Melhor articulação
materiais e afins.

X

no

fornecimento

INDICADORES
Discussão em reunião de equipe
Discussão em reunião de equipe
Discussão em reunião de equipe
Solicitações a PRACE

NÚCLEO DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS E ESTUDANTIS – NACE - MARIANA
META ESTABELECIDA
TA PA NA
- Plantão Serviço Social e Plantão
Psicologia
- Realização durante o ano de 2011
(fevereiro a dezembro) de atendimentos
do Serviço Social (plantão e fora
plantão)
- Avaliação socioeconômica para os
programas da PRACE
- Seleção dos novos moradores para as
Repúblicas
- Seleção e/ou Indicação de bolsistas
para alguns setores da UFOP (extra- X
edital).
- Reunião com a Coordenadoria de
Assistência Social
- Reunião com a equipe técnica da
PRACE
- Cadastramento nominal e semestral
das Repúblicas Federais de Mariana
- Aplicação do Questionário de
Verificação da situação acadêmica –
Projeto Caminhar nos Campi de
Mariana

AÇÕES 2012 PARA PA E NA

de

- Encaminhamentos para Clinicas
conveniadas
- Psicoterapia Breve (acompanhamento
individual semanal)
- Encaminhamentos para Psicólogo e
Psiquiatra Credenciado
- Encaminhamento para serviços de
saúde (ou outros) da rede Municipal de
Mariana e/ou Ouro Preto
- Parceria/contato com a rede local de
Saúde
- Contato permanente com equipe do
NTI e com setores de pagamento da
UFOP
- 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
Visitas domiciliares nas
Federais de Mariana;

Repúblicas

X

- Reunião com representantes dos
moradores das Repúblicas
- Ações do Projeto COM-VIVER em
Mariana

Maior número de visitas domiciliares

X
X

Agendamento de reuniões mensais para
maior contato
Reflexão sobre a demanda das republicas a
fim de se criar estratégias de intervenção

COORDENADORIA DE RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS
META ESTABELECIDA

TA PA NA

Projeto de melhoria do sistema de
informatização do controle e custo da
refeição.

X

Instalação
eletrônica.

do

sistema

de

catraca

X
X

Projeto construção novo RU ICSA.
Fechamento do REMOP no ano de
2011 para reforma.
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 processo de
produção de refeição, visando o
atendimento dos usuários de REMOP.
Definição do Destino do REMOP, com
a instalação do novo RU campus;
Retomada da produção de refeições
dos RU’S de Mariana.

AÇÕES 2012 PARA PA E NA
Conclusão da implantação do sistema de
informatização do Controle e custo da
refeição e incrementação do sistema na
área de planejamento de cardápio e
secretaria.

X

Conclusão da construção do novo prédio do
RU do ICSA e mudança das instalações.
Reforma do prédio do REMOP.
Conclusão do projeto de readequação de
per capitas e implantação em parceria com o
sistema de informatização.

X

X

X
X

META ESTABELECIDA PARA 2012
Projeto de Redução de Desperdício alimentar
pelos comensais e na produção de refeições.
Aquisição de equipamentos novos para REMOP.

INDICADORES

Implantação de catraca eletrônica na unidade de Compra dos equipamentos (Computadores,
João Monlevade.
leitores óticos)
COORDENADORIA DE SAÚDE – Centro de Saúde
META ESTABELECIDA
TA PA NA
AÇÕES 2012 PARA PA E NA
Criação do conselho de administração
do Centro de Saúde (CONACS) que
Essa ação terá continuidade.
prevê a setorização do centro de saúde
X
Avaliação jurídica e encaminhamento ao
e criação de várias comissões, entre
CUNI para aprovação.
elas,
controle
social
(CAU)
e
biossegurança
Criação da Central Única de Materiais
Esterilizados (CME) no Centro de
X Essa ação terá continuidade.
Saúde
criação
do
arquivo
odontológico
e
realocação
do
almoxarifado
Construção da área de pequenas
cirurgias para disciplinas do DECM com
X Essa ação terá continuidade
consequente apoio aos procedimentos
de enfermagem (curativos)
Organização física e estrutural do
X Essa ação terá continuidade
arquivo médico
Ação permanente. Essa ação será
Realizar
parceria
com
outros
incrementada tendo em vista os programas
departamentos da UFOP tendo em
mais saúde, COM-TATO, os quais contam
vista o bom andamento das atividades
com a participação de alunos bolsistas em
X
de graduação, de pesquisa e de
ações de educação em saúde e
extensão desenvolvidas no centro de
desenvolvimento e avaliação da qualidade
de novos produtos e insumos para a saúde
saúde.
(plantas medicinais/projeto temperos)
Capacitação/qualificação de servidores
Ação permanente. Essa ação se dará de
para Atividades Metodológicas em
acordo com a demanda e planejamento dos
X
Assistência/ Pesquisa e Extensão,
serviços, respeitando as normas da Área de
através de Cursos de Pós-graduação
Desenvolvimento de Pessoal/CGP/PROAD.
existente na própria instituição.
Promoção de ações internamente
ligadas à área odontológica (ações
educativas,
controle
de
dieta
X Essa ação terá continuidade
cariogênica, controle de placa). Essas
ações serão realizadas no escovário
através de atividades coletivas (grupo
operativo).
Essa ação terá continuidade. Adquirir o
restante de móveis como poltronas e
recursos audiovisuais para auditório e
Instrumentalizar os serviços com
materiais de média complexidade como
X
equipamentos, já que a transferência
esteira ergométrica, ultrassom, aparelho de
para o novo prédio aconteceu.
endoscopia e outros a serem definidos pelo
DECM de acordo com a especialidade
(atenção secundária) a ser implantada).
Concurso
para
demais
cargos
Essa ação terá continuidade tendo em vista
demandados pela nova estrutura como
as estruturas físicas já estabelecidas (raio
Técnico em Radiologia, administrador
X x), aposentadoria de servidora da recepção
de edifício, recepcionista e posse dos
e desvio da técnica de enfermagem para
técnicos de enfermagem já aprovados
secretaria do SIASS
no concurso.
Convocação via malote dos servidores
Ação permanente. Em 2011, as entrevistas
“pré- aposentados” para entrevista em
com os pré-aposentados, a análise do perfil
X
janeiro de 2010.
do pré-aposentado e da demanda e a
-atualização da análise da demanda
elaboração do cronograma das atividades

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.
Coordenação do COM-TATO – projeto
de extensão que tem como objetivo
promover
ações
relacionadas
a
promoção de saúde, na sala de espera
do centro de saúde da UFOP,
destinada aos usuários que aguardam
atendimento (odontológico, médico,
nutricional, psicológico, etc), tornando
produtivo o momento de espera pelos
atendimentos.
Elaboração de novos projetos da Área
de Psicologia - Alunos / Coordenadoria
de Saúde:
INSIGHT - Informações básicas em
Saúde Mental
PRÓXIMO PASSO - Orientações
psicossociais para o mercado de
trabalho ou para seleções acadêmicas
Ação UFOP com a Escola - Projeto
Possibilitar e Projeto Rondon PROEX/UFOP
Desenvolver o projeto “risoterapia”, a
princípio, no Centro de Saúde da UFOP
(Desenvolver trabalhos de psicoterapia
de grupo (utilizando Espaço BEMVIVER);
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 BEM-VIVER);
Contribuir
para
a
política
de
acompanhamento aos alunos do nei
realizando reuniões mais freqüentes
para tal (se necessário, também
utilizando o espaço do porão para
reuniões com os alunos do NEI);

foram totalmente atendidos. No que
concerne aos encontros em grupo, os
mesmos
começaram,
mas
foram
interrompidos devido a greve e o
cronograma não foi cumprido.

X

Ação permanente

X

X

X

META ESTABELECIDA PARA 2012
SERVIÇO MÉDICO
• Construir na área do Raio X, estrutura
física de reforço da cobertura com a
finalidade de garantir proteção aos
aparelhos,
tendo
em
vista
aos
constantes episódios de destelhamento
dessa área por ocasiões de chuvas
intensas;
• Discutir com a PRECAM e Escola de
Farmácia a transferência do
LAPAC, do Centro Histórico para o anexo do

Ação permanente

INDICADORES

Centro de saúde, garantindo a construção de
mais espaços para apoio às Disciplinas de saúde
mental entre outras do DCME e resgatar os
espaços físicos para as finalidades que foram
originalmente planejadas. Já houve uma
discussão preliminar segundo orientação de
Portaria emitida pela PRACE;
• Transformar a área que seria lavanderia
em espaço para manipulação
de produtos e insumos, tais como soluções
antissépticas
(álcoois,
degermantes,
etc),
soluções para fixação no preparo de lâminas de
citologia ginecológica, entre outras. Essa
demanda já foi apresentada à Área de
Arquitetura
SERVIÇO ODONTOLÓGICO
• Viabilizar via contrato, manutenção
preventiva dos equipamentos odontológicos;
• Planejar, segundo as normas da
ADP/CGP, a Qualificação e capacitação
dos profissionais;
• Estabelecer
novo
fluxograma
de
atendimento à clientela;
• Elaborar
um
programa
para
a
manutenção do aparelho de RX
odontológico para atendimentos de
emergências.
SERVIÇO DE PSICOLOGIA/ ASSSITÊNCIA
SOCIAL/SERVIDOR
• Implantar os seguintes programas: Suporte
ao Dependente Químico (SIASS, PRACE E
PROAD); Combate ao Tabagismo (PRACE);
Promoção a Saúde ao Servidor (SIASS,
PRACE E PROAD);
• Continuar com as atividades relacionadas aos
Programas: “Travessia”; “Psicologia de Portas
Abertas”; “Com-tato”; “Qual é a sua?;
“Insigth”, dentre outras (veja Relatório de
Gestão 2011);
• Participar em programas de capacitação
através de congressos,
simpósios e cursos diretamente relacionados
com a Área de Psicologia e sua atuação,
obedecendo as normas da ADP/GCP:
Cursos: Alcoolismo; Dependência Química;
Psicologia de Grupos; Psicodrama; Oficinas e
Técnicas Vivenciais; Saúde Psíquica do
Trabalhador; Estresse.
Congresso: II Congresso Brasileiro de
Preparação para a Aposentadoria; Congresso
sobre Estresse (Isma Brasil); Congresso
Qualidade de Vida no Trabalho; Congresso de
Psicologia.
SERVIÇO PSICOLOGIA DE ALUNO
Continuidade da elaboração e execução dos Ação contínua.
projetos INSIGH e PRÓXIMO PASSO
Continuidade do apoio aos projetos da Área de Ação contínua.
Assistência Social - Caminhar, Conviver e Bem
Vindo CalOURO
Continuidade
do
Plantão
Psicológico
e Ação contínua.

atendimentos em psicoterapia breve
Participação
no
CONACS
Administrativo do Centro de Saúde
Seleção do Alojamento Estudantil

Conselho Ação contínua.
Ação esporádica.

5 - DE ACORDO COM A POLÍTICA DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS E ESTUDANTIS ADOTADA
EM 2011, APRESENTAR O NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO CENTRO DE
SAÚDE E TAMBÉM PELA SAE NO ANO DE 2011. (OS DADOS PODEM SER SEPARADOS:
ATENDIMENTO SERVIDORES E DISCENTES)

ATENDIMENTOS

ESPECIALIDADES

CENTRO DE SAÚDE

CLÍNICA MÉDICA
GINECOLOGIA / OBSTETRÍCIA
PEDIATRIA
NUTRIÇÃO
ODONTOLOGIA
SAÚDE OCUPACIONAL
PERÍCIAS MÉDICAS
IMUNIZAÇÕES (DOSES)
ENFERMAGEM (PROCEDIMENTO)
ATENDIMENTO PSICOLÓGICO
TOTAL

SAE

5445
1251
498
1054
1705
342
464
4062
6512
758
22091

6 - 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 2011, O NÚMERO DE REFEIÇÕES
SERVIDAS NOS RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS EM 2011 E A DESCRIÇÃO A RESPEITO
DAS MORADIAS ESTUDANTIS.
BOLSAS
PERMANÊNCIA
ALIMENTAÇÃO
TRANSPORTE
BIDA (*)

TOTAIS
1.388
1.147
691
145
TOTAL
3.371
(*) Bolsa de Incentivo ao Desenvolvimento Acadêmico

RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
RECAM
REMOP
REMAR
RU ICSA
RU ICEA
TOTAL

PARCIAIS
1.194

1.194

REFEIÇÕES
438.258
0
66.261
72.844
20.540
597.903

GERAL
MORADIAS ESTUDANTIS

QUANTIDADE DE
MORADIAS
ESTUDANTIS

QUANTIDADE DE
ALUNOS RESIDENTES

QUANTIDADE DE
VAGAS DISPONÍVEIS

REPÚBLICAS FEDERAIS

65

720

149

REPÚBLICAS PARTICULARES

364

*

*

ALOJAMENTOS

01
430

59
779

05
154

QUANTIDADE DE
MORADIAS
ESTUDANTIS

QUANTIDADE DE
ALUNOS RESIDENTES

QUANTIDADE DE
VAGAS DISPONÍVEIS

REPÚBLICAS FEDERAIS

58

637

149

REPÚBLICAS PARTICULARES

264

*

*

ALOJAMENTOS

01
311

59
696

05
154

QUANTIDADE DE
MORADIAS
ESTUDANTIS

QUANTIDADE DE
ALUNOS RESIDENTES

QUANTIDADE DE
VAGAS DISPONÍVEIS

REPÚBLICAS FEDERAIS

07

83

0

REPÚBLICAS PARTICULARES

50

*

*

ALOJAMENTOS

0
57

0
83

0
0

TOTAL
CAMPUS OURO PRETO
MORADIAS ESTUDANTIS

TOTAL
CAMPUS MARIANA
MORADIAS ESTUDANTIS

TOTAL

* Em relação aos dados referentes à quantidade de alunos residentes e vagas disponíveis das
Repúblicas Particulares, não foi possível fornecer os dados, pois o Sistema de Registro de Moradias
Particulares não disponibiliza essa informação. Apenas o endereço da moradia.

CAMPUS JOÃO MONLEVADE
MORADIAS ESTUDANTIS

QUANTIDADE DE
MORADIAS
ESTUDANTIS

QUANTIDADE DE
ALUNOS RESIDENTES

QUANTIDADE DE
VAGAS DISPONÍVEIS

REPÚBLICAS FEDERAIS

*

*

*

REPÚBLICAS PARTICULARES

51

Não informado

Não informado

ALOJAMENTOS

*

*

*

51

Não informado

Não informado

TOTAL

*

Não possuímos moradias nessas modalidades.
OBS.: No Campus de João Monlevade, o NACE realizou o levantamento de residentes e vagas,
tendo em vista possuir um número menor de Repúblicas Particulares.

7 - DE ACORDO COM A POLÍTICA DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS E ESTUDANTIS ADOTADA
EM 2011, APRESENTAR O NÚMERO DE INGRESSANTES CONTEMPLADOS COM REDUÇÃO
NA TAXA DE MATRÍCULA.
REDUÇÃO DE TAXAS

TOTAIS

TAXA DE MATRÍCULA
QUANTIDADE DE PEDIDOS DE REDUÇÃO DE TAXAS DE MATRÍCULA

*Desde 2008 não é cobrado na UFOP a Taxa de Matrícula.

PARCIAIS

*
*

8 - DE ACORDO COM A POLÍTICA DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS E ESTUDANTIS ADOTADA
EM 2011, APRESENTAR OS PROGRAMAS OFERECIDOS AOS ALUNOS E À COMUNIDADE
UFOPIANA NO ANO DE 2011.

ALUNOS
• Bolsa-Alimentação;
• Bolsa-Transporte;
• Bolsa-REMOP;
• Bolsa-Permanência;
• Bolsa de Incentivo ao Desenvolvimento Acadêmico;
• Projeto Caminhar;
• Projeto COM – VIVER;
• Bem Vindo Calouro;
• Programa de Atendimento Psicossocial (Plantões);
• Atendimento de refeições vegetarianas;
• Implementação de opção de frutas nas sobremesas compostas de doces,
com o intuito de atendimento aos usuários diabéticos;
• Implementação de uso de sal em sachê, para tempero de saladas e controle
do seu uso;
• Implantação do Restaurante Universitário no ICSA;
• Implantação do Restaurante Universitário no ICEA, João Monlevade;
• Implantação da Catraca eletrônica nos Restaurantes do Campus Ouro Preto
• Estágio Curricular do Curso de Nutrição;
• Estágio de alunos graduandos do Curso de Nutrição cursando a Disciplina de
"Práticas em AN";
• Auxílio no desenvolvimento de projetos Coordenados pelos Professores da
ENUT;
• Auxílio no desenvolvimento de Trabalhos de Conclusão de Disciplinas nos
diversos Cursos da UFOP;
• Acompanhamento de visitas orientadas às dependências do RU campus Ouro
Preto;
COMUNIDADE UFOPIANA
• Aulas de yoga;
• Sessões de massoterapia;
• Projeto Travessia – Preparação para a Aposentadoria;
• Programa COM – TATO (Sala de Espera/Centro de Saúde);
• Programa de atendimento refeições vegetarianas;

