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1. INTRODUÇÃO
Partindo da revisão do Plano de Desenvolvimento Institucional implantado
entre os anos de 2011 a 2015, foi elaborado um novo documento constituído de
estratégias envolvendo ações para o desenvolvimento da Unifesp. Este, conhecido
como PDI 2016-2020.
Em meio a cenário de intensas mudanças, envolvendo circunstâncias como o
Programa do Governo Federal para Reestruturação e Expansão das Universidades
Federais – Reuni, iniciado em 2007, o PDI foi construído baseado em uma estrutura que,
entre outros objetivos, possibilitasse o crescimento do ensino superior público no
Brasil, através de metas e ações visando a consolidação dos campi implantados em
decorrência do Reuni.
Frutos de um intenso trabalho realizado em parceria com diversas áreas
diretamente envolvidas no plano foram colhidos ao longo das execuções de ações. Tais
envolvendo propostas abarcadas pela relação eﬁciência e eﬁcácia na prestação de
serviços de qualidade à sociedade.
Para além disso, questões envolvendo o preparo dos nossos jovens para os
desaﬁos do mundo atual e a elaboração de pesquisas cada vez mais voltadas para a
solução das questões humanas mais prementes balizaram a trajetória percorrida no
escopo do desenvolvimento da Unifesp como uma instituição socialmente reconhecida
durante o quinquênio de 2016 a 2020.
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2. PROCESSO PARTICIPATIVO DE
ELABORAÇÃO DO PDI 2016-2020
O PDI 2016-2020 foi organizado e elaborado pela Pró-Reitoria de Planejamento
da Unifesp e teve como origem a revisão de meio-termo do PDI anterior (2011 -2015),
realizada durante o segundo semestre de 2013. Sua construção envolveu a colaboração
de docentes, TAEs e discentes que, de modo voluntário, formaram o que se chamou de
Comissão de Acompanhamento do PDI. Essa comissão, em reuniões quinzenais
durante todo o ano de 2015, apropriou-se de documentos elaborados pelas mais
diversas instâncias da instituição, ouviu, discutiu, estudou e sugeriu caminhos para a
formatação do PDI 2016-2020.
A redação do texto-base do documento foi elaborada por um grupo de pessoas
muito entusiasmadas com os caminhos da Unifesp, denominada Comissão de Redação.
O trabalho para a construção do Plano de Desenvolvimento Institucional da
Universidade Federal de São Paulo (PDI/Unifesp) para o período de 2016 a 2020 foi
estruturado em etapas, conforme:
Etapa 0 : Confecção dos “Kits PDI 2016-2020” e envio do material para os campi,
Pró-Reitorias e setores. Método: análise do PDI 2011-2015, discussões e consultas junto
aos campi, Pró-Reitorias e setores.
Etapa 1: Contextualização do trabalho – apresentação dos objetivos – análise
ambiental e morfológica. Método: apresentação inaugural na Reitoria, visita aos campi
e Pró-Reitorias, realização de reuniões setoriais e discussão dos encaminhamentos.
Etapa 2: Levantamento e consolidação das questões principais. Método: estudo
da literatura e brainstorming interno da equipe da ProPlan.
Etapa 3: Montagem e discussão do diagnóstico. Método: leitura crítica do
material enviado e brainstorming com a Comissão de Acompanhamento indicada pelo
CoPlan, para a identiﬁcação dos pontos positivos e negativos presentes nos documentos
preparados pelas unidades e formulação diagnóstica.
Etapa 4: Devolutiva à comunidade e construção de Visão de Futuro. Método:
apresentação na Reitoria, visita aos campi e Pró-Reitorias, realização de reuniões
setoriais e discussão sobre o diagnóstico inicial.
Etapa 5: Processo de identiﬁcação das questões centrais e validação do
diagnóstico. Método: identiﬁcação de fortalezas e fraquezas, oportunidades e ameaças.
Etapa 6: Identiﬁcação dos gargalos principais e proposição de princípios e eixos
estruturantes. Método: oﬁcinas de Grupos Temáticos (Ensino, Pesquisa, Extensão e
Governança).
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Etapa 7 : Desenho ﬁnal do PDI (equipe de redação do PDI).
Etapa 8 : Apresentação do PDI à Reitoria, ao CoPlan e ao Consu.
Etapa 9 : Consulta pública à comunidade.
Etapa 10 : Aprovação ﬁnal pelo Consu.
Ressalta-se que o desenvolvimento das etapas citadas contou com a participação
e o apoio da comunidade unifespiana, adotando como respaldo técnico a metodologia
Foresight para a construção e consolidação do Plano.
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3. As Diretrizes Instituintes e suas
metas
“Instituinte: é o sentido originário da inovação.”
Professora Olgária Chain Feres Matos, do Departamento de Filosoﬁa
da Unifesp EFLCH/Unifesp,
Campus Guarulhos, na conferência de abertura das Oﬁcinas
Temáticas do PDI 2016-2020

O Processo participativo, a partir da metodologia adotada, buscou contemplar,
por meio de novos processos de institucionalização, a multiplicidade e a diversidade
das atividades-meio agregando-as ao sentido coletivo e ao valor convergente das
atividades-ﬁm. A este momento de construção da identidade institucional, fundada na
capacidade de autodeterminação e na referência social, chamou-se momento
instituinte, no qual os nexos entre ensino, pesquisa e extensão são estabelecidos por
uma manifestação conjunta de diretrizes acadêmicas. Elementos que nortearam as
metas e objetivos especíﬁcos do PDI, as diretrizes, per si, tornaram-se os objetivos
estratégicos da Unifesp nos 5 anos de vigência do documento a que nos referimos. As 12
Diretrizes instituintes resultaram da aﬁrmação do caráter público e socialmente
relevante da Unifesp, considerando o papel da instituição e sua história. Basearam-se
nos Princípios Fundamentais e Eixos Estruturantes que orientam, de forma dinâmica,
as práticas meio e ﬁm da universidade e são representados na ilustração que segue:
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Fig. 3.1 Ilustração da dinâmica entre Princípios Fundamentais e Eixos Estruturantes da Unifesp

O conjunto de diretrizes (e metas) buscou estabelecer, como indicado no PDI 2016 - 2020
(p. 177):
➔ ajustes

fundamentais

dos

processos

acadêmicos e administrativos da

universidade;
➔ novos encaminhamentos das políticas institucionais;
➔ correção de rumos nas relações de poder intra e transinstitucionais (estatuto,
regimentos etc.);
➔ aumento de visibilidade interna e externa dos processos em curso;
➔ inserção de projetos relacionados às demandas sociais internas e externas.
As diretrizes para o desenvolvimento institucional da Universidade Federal de
São Paulo no período de 2016-2020 foram:
Quadro 3.1 Diretrizes Instituintes PDI 20216-2020

D 1 Reconstrução do Projeto Pedagógico Institucional
D 2 Acesso, inclusão, permanência e avaliação dos estudantes e acompanhamento dos egressos
D 3 Aprimoramento das políticas de gestão e atenção integral aos servidores
D 4 Integração das atividades-fim
D 5 Convergência do conhecimento
D 6 Ampliação da relação entre universidade, sociedade e políticas públicas
D 7 Articulação entre a avaliação institucional e o planejamento em todos os níveis
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D 8 Processos, fluxos e procedimentos de governança adequados e institucionalizados
D 9 Políticas de inclusão e permanência, de direitos humanos e relativas a questões étnico-raciais e de
gênero: implantação e desenvolvimento
D 10 Políticas de gestão ambiental e sustentabilidade: implantação e desenvolvimento
D 11 Planejamento e qualificação da infraestrutura universitária
D 12 Comunicação e interação acadêmica: midiática e não midiática

Os quadros que seguem identiﬁcam as Diretrizes Instituintes com suas referidas
metas, no exercício de compreensão do seu conjunto e de suas especiﬁcidades.
Quadro .2 Diretrizes e Metas PDI 2016-2020
DIRETRIZ 1

Reconstrução do Projeto Pedagógico Institucional
Reconstruir o PPI consoante os princípios e eixos estabelecidos neste PDI
Centrar o PPI na relação ensino-aprendizado, tendo em vista o protagonismo e a autonomia
intelectual do estudante
Elaborar o PPI com base nos desafios contemporâneos, apresentando-se os acontecimentos e
interpretações em perspectiva histórica
Criar o PPI com espaço para o inédito e aberto a diferentes percursos formativos, considerando-se
diferentes grupos sociais e comunitários e diferentes civilizações
Criar mecanismos no PPI que permitam ao estudante ser o sujeito de sua formação
Assegurar as condições necessárias e suficientes para o completo desenvolvimento dos estudantes

METAS

no ensino superior
Garantir, em todos os níveis, convergência educacional com vista à interação e à complementaridade
do ensino
Debater a formação de novas unidades acadêmicas (disciplinas, departamentos, centros, institutos,
escolas etc.)
Investir no aprimoramento das diversas modalidades pedagógicas e educacionais com destaque para
a inserção de novas tecnologias do ensino à distância (EaD)
Consolidar a integração, a mobilidade acadêmica e a inserção internacional da Unifesp
Promover a formação docente integrada e permanente para atuação nas diversas modalidades
educacionais dentro e fora da instituição

DIRETRIZ 2

Acesso, inclusão, permanência e avaliação dos estudantes e acompanhamento dos egressos
Propiciar o acolhimento institucionalizado aos ingressantes
Aprimorar o acompanhamento e a integração do estudante ao longo de seu percurso acadêmico e
profissional na instituição
Estudar a criação de uma associação dos formados unifespianos
Criar ambientes agregadores para os egressos com vista à manutenção de seus vínculos institucionais

METAS

Organizar encontros de programas de mobilidade internacional para troca de experiências
Avaliar, sistematicamente, a inserção profissional de egressos dos diversos cursos, programas e
projetos de pesquisa
Levantar informações e elaborar subsídios que, no escopo desta diretriz, auxiliem a revisão e a
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atualização das propostas pedagógicas
Revisar e atualizar programas, projetos e planos de curso, induzidos pela avaliação da inserção
profissional dos egressos.

DIRETRIZ 3

Aprimoramento das políticas de gestão e atenção integral aos servidores
Consolidar e estruturar a gestão com pessoas
Acompanhar a vida funcional do servidor desde o ingresso até seu desligamento do trabalho
Articular as atividades de promoção, prevenção, assistência e reabilitação no âmbito da saúde
Construir estratégias de satisfação para a permanência dos trabalhadores
Consolidar as estratégias de qualificação e capacitação profissionais

METAS

Ampliar as ações de formação para os servidores
Instituir o espaço de discussão sobre a relação entre as atividades-fim e os processos de progressão e
promoção
Efetivar instrumentos de avaliação dos servidores
Acompanhar a alocação das vagas destinadas aos concursos
Estudar o processo de abertura de concursos e a respectiva alocação de vagas

DIRETRIZ 4

Integração das atividades-fim
Consolidar estratégias que incentivem a integração de ensino, pesquisa e extensão, centradas na
formação profissional, cultural e cidadã dos estudantes
Estabelecer atividades com vista à união intercampi/intercursos ao redor de temas estratégicos
contemporâneos
Incentivar a criação do Centro de Pesquisas Convergentes, aberto a toda a comunidade unifespiana
Incrementar a representatividade e a participação nos órgãos colegiados da instituição
Ampliar os espaços de convivência e estimular sua apropriação pelos diversos segmentos da
instituição

METAS

Concretizar a área de cultura e arte mediante a atuação da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, bem
como a ampliação e consolidação das parcerias públicas com secretarias de cultura municipais e
estaduais e o MinC
Valorizar a extensão
Garantir a valorização e a institucionalização das atividades de extensão e cultura na formação dos
estudantes, promovendo a inserção da extensão nos currículos dos cursos de graduação.
Promover o compartilhamento de equipamentos, áreas físicas e recursos tecnológicos
Propiciar a visibilidade da inter-relação entre as atividades-fim

DIRETRIZ 5

Convergência do conhecimento
Construir agendas de pesquisa convergente identificadas com as principais questões contemporâneas
Situar as agendas de pesquisa na confluência dos conhecimentos necessários para a solução das
demandas institucionais regionais e nacionais

METAS

Mapear os projetos de pesquisa intra/intercampi, convergente, com vista a avaliar as potencialidades
de formação convergente
Integrar os pesquisadores colaborativamente em pesquisas convergentes
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Promover maior interação científica intra e intercampi
Ampliar e descentralizar a comunicação das unidades universitárias
Fomentar a participação de estudantes de todos os níveis nas questões que suscitam olhar adequado
à elaboração do conhecimento convergente

DIRETRIZ 6

Ampliação da relação entre universidade, sociedade e políticas públicas
Ampliar o reconhecimento público, acadêmico, cultural e social da Unifesp, em âmbito regional,
nacional e continental
Mapear, divulgar e fortalecer pesquisas, projetos e programas realizados pela Unifesp com impacto
social, cultural e em políticas públicas
Ampliar e consolidar a cooperação com órgãos públicos, em todos os níveis, envolvendo programas de
estágio, residência e extensão universitária, políticas de inovação e projetos de pesquisa

METAS

Ampliar o diálogo com a sociedade civil e seus movimentos sociais, em todos os níveis, com
participação em conselhos e nos grupos responsáveis pela elaboração de programas e projetos de
interesse público
Estimular e consolidar ações convergentes de ensino, extensão e pesquisa em temas de relevância
social e estratégica e em programas de graduação e pós-graduação, com a utilização de metodologia
baseada na resolução de problemas, novas tecnologias, interlocução com a sociedade e foco em
políticas pública
Ampliar e fortalecer a extensão universitária
Estabelecer uma política institucional convergente para a formação de professores de educação básica,
articulada em todos os níveis - acadêmicos e de gestão
Ampliar e fortalecer programas de especialização e mestrado profissionalizante em áreas de expansão
do mercado de trabalho e de novas tecnologias e em temas de relevância social e estratégica para o
país
Implementar o Plano de Cultura da Unifesp e sua infraestrutura, com iniciativas em todos os campi,
construídas por meio do diálogo com a sociedade e valorização da diversidade cultural
Desenvolver uma política de inovação universitária em áreas de interesse público, com a utilização de
plataformas abertas, softwares livres e licenças autorizadas pela Creative Commons, além da oferta
de apoio a incubadoras de tecnologias sociais

DIRETRIZ 7

Articulação entre a avaliação institucional e o planejamento em todos os níveis
Implementar diagnóstico, planejamento e avaliação implementados convergentes
Instituir fluxos e processos para criação de novos cursos
Desenvolver projetos de ensino, pesquisa e extensão apoiados em planejamento e critérios de
avaliação

METAS

Consolidar a avaliação institucional
Elaborar e executar projeto de auto-avaliação
Desenvolver uma cultura institucional de avaliação
Redefinir e planejar a esfera de atuação dos órgãos complementares, de modo a contemplar as
necessidades de ampliação de suas atividades fim

DIRETRIZ 8

Processos, fluxos e procedimentos de governança adequados e institucionalizados
Promover a formação de docentes e TAEs para a gestão acadêmica e administrativa

METAS

Informatizar e integrar os sistemas de gestão acadêmica e administrativa
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Integrar os recursos de TI com bases de dados unificadas e articuladas com as diversas dimensões da
instituição
Descentralizar e tornar autônoma a gestão acadêmica e administrativa nos campi, nas unidades
universitárias e nas câmaras
Aprimorar a dinâmica participativa na gestão dos recursos necessários ao funcionamento da
universidade

DIRETRIZ 9

Políticas de inclusão e permanência, de direitos humanos e relativas a questões étnico-raciais e de
gênero: implantação e desenvolvimento
Promover a interlocução na qual esteja implícita uma simetria entre conhecimentos acadêmicos e não
acadêmicos
Organizar e implementar cursos de extensão ou disciplinas eletivas que proporcionem uma reflexão
crítica sobre as temáticas afins com esta diretriz
Inserir cursos de extensão que abordem as temáticas afins com esta diretriz
Articular os grupos de estudo, estudantes e docentes que desenvolvam projetos de extensão e
pesquisa ligados às temáticas, com o objetivo de realizar ações integradas multi e intercampi

METAS

Organizar cursos pertinentes a esta diretriz em atividades de pesquisa nos níveis de graduação,
extensão ou pós-graduação
Incluir em nossos sistemas de ingresso reserva de vagas para estudantes com deficiência
Criar alternativas para ingresso e acolhimento de refugiados, indígenas e quilombolas
Criar espaço para acolhimento e acompanhamento de indivíduos transgêneros
Implementar política de acessibilidade institucional que garanta possibilidade de uso, por toda a
comunidade acadêmica – e em especial, os indivíduos com deficiência – usufruir de informações,
equipamentos e espaços de maneira autônoma, segura e com conforto.
Criar, dar visibilidade e conferir progressiva assimilação à política de acessibilidade e inclusão

DIRETRIZ 10

Políticas de gestão ambiental e sustentabilidade: implantação e desenvolvimento
Promover a assimilação progressiva dos conceitos de sustentabilidade pelos membros da comunidade
acadêmica e o engajamento em sua execução
Reconhecer a sustentabilidade como um princípio de governança da universidade, que deve orientar
não só a gestão e o planejamento institucionais, mas também a formação de recursos humanos, de
modo a responder aos desafios do século XXI
Definir políticas de sustentabilidade, tendo em conta a interdependência entre as dimensões social
organizativa, econômica e ambiental
Dar prioridade ao mapeamento organizacional da instituição (organograma, processos e fluxos) como
ferramenta basilar para planejar a sustentabilidade gerencial

METAS

Definir políticas abrangentes de gestão ambiental por meio da melhor integração entre todas as
dimensões da gestão corrente e do planejamento
Rever e atualizar o Plano de Gestão de Logística Sustentável do Departamento de Gestão e Segurança
Ambiental da Unifesp (DGA)
Reforçar a estrutura administrativa e jurídica de suporte às políticas de sustentabilidade e gestão
ambiental, dotando-a de recursos humanos necessários e suficientes à consecução das metas e ações
propostas
Definir a metodologia de avaliação das políticas de sustentabilidade e de gestão ambiental
Fomentar pesquisas convergentes em sustentabilidade e gestão ambiental, elegendo como objeto de
estudo o próprio ambiente gerencial da universidade
Fomentar pesquisas convergentes em sustentabilidade e gestão ambiental em escala regional,
nacional e internacional
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DIRETRIZ 11

Planejamento e qualificação da infraestrutura universitária
Realizar e implantar planos diretores participativos de infraestrutura (PDInfra) em todos os campi
Ampliar e qualificar os espaços de ensino, pesquisa, extensão e cultura para atender às demandas
acadêmicas descritas no PDI
Modernizar as infraestruturas universitárias com foco em redução de riscos, acessibilidade universal e
segurança oferecidas aos usuários
Regularizar imóveis com a obtenção do “habite-se”, AVCB e demais licenças específicas
Integrar ações de infraestrutura com as de gestão ambiental e sustentabilidade

METAS

Implantar sistema informatizado, atualizado e completo, de cadastro de imóveis
Integrar o cadastro de imóveis com os cadastros de patrimônio, gestão com pessoas e centros de
custo
Fortalecer as câmara técnica e as mesas técnicas como espaços de definição de procedimentos de
gestão e tomada de decisões técnicas
Ampliar a transparência com a implantação do sistema de trâmite complementar, de acesso público,
no caso dos processos de infraestrutura
Ampliar a eficiência da manutenção de infraestrutura e a satisfação dos usuários

DIRETRIZ 12

Comunicação e interação acadêmica: midiática e não midiática
Criar modelo de governança mais bem caracterizado, amplamente divulgado, transparente e mais
participativo
Aprimorar e ampliar os mecanismos e meios de comunicação interna e externa, de forma a obter o
maior alcance possível

METAS

Propiciar o engajamento da comunidade acadêmica na produção de material voltado à divulgação
científica
Desenvolver pontos focais nas unidades acadêmicas para auxiliar a apuração, produção e veiculação
de informações de interesse da comunidade acadêmica
Elaborar uma política editorial consistente com os princípios fundamentais e eixos estruturantes deste
PDI
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4. Áreas Proponentes
Áreas consideradas estratégicas, contribuíram ativamente as etapas de
elaboração, implementação e controle do processo PDI Unifesp 2016-2020, conforme
abaixo apresentadas:

4.1 Pró Reitoria de Graduação
A Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad) é o órgão da Reitoria que tem como
missão promover o ensino de qualidade e garantir a formação geral e proﬁssional dos
estudantes de graduação, preparando-os tanto para uma atuação competente, crítica e
ética quanto para o prosseguimento de estudos em nível de pós-graduação.
Juntamente com o Conselho de Graduação, a ProGrad é responsável por
elaborar as políticas do ensino de graduação e zelar pelo cumprimento do projeto
pedagógico da universidade, orientando-se por seu regimento interno. O Conselho de
Graduação é o colegiado superior incumbido das atividades de graduação, no qual
estão representados todos os campi e todos os cursos da Unifesp, além dos membros
eleitos, sob a presidência do pró-reitor de Graduação.
Para executar seu trabalho, a ProGrad conta com cinco coordenadorias (Sistema
de Seleção para Ingresso de Estudantes na Universidade, Projetos e Acompanhamento
Pedagógico, Programas e Projetos Institucionais, Avaliação e Desenvolvimento
Docente), além de uma assessoria para assuntos de internacionalização e do Comitê
Gestor Institucional de Formação Inicial e Continuada de Proﬁssionais da Educação
Básica. A responsabilidade pelos trabalhos de cada coordenadoria é conferida a um
docente e a uma comissão composta por representantes das unidades universitárias.
Para a gestão administrativa, a ProGrad possui uma área técnica composta de
servidores técnico-administrativos, dividida em setores: Secretaria Acadêmica Geral,
Secretaria Executiva, Bolsas Acadêmicas, Estágio e Mobilidade, Vestibular e
Transferências, Regulação/Supervisão e Avaliação, Tecnologia da Informação e
Registro de Diplomas, cabendo a este último o registro de diplomas dos cursos de
graduação e pós-graduação da universidade.

4.2 Pró Reitoria de Assuntos Estudantis
A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Prae) desenvolve políticas – aprovadas
pelo Conselho de Assuntos Estudantis (CAE) – e ações institucionais direcionadas para
o acesso, a permanência e a conclusão das atividades acadêmicas de estudantes de
graduação, pós-graduação stricto sensu e residência da Unifesp.
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Administrada pela Prae, a rede de assistência de que dispõem os(as) estudantes é
formada pelos restaurantes universitários (RUs), Núcleos de Apoio ao Estudante
(NAEs), estabelecidos nos campi, e Serviço de Saúde do Corpo Discente (SSCD).
A Prae é responsável pelo gerenciamento do Programa de Auxílio para
Estudantes (Pape), do Programa de Bolsa Permanência (PBP), do Projeto Milton Santos
de Acesso ao Ensino Superior (Promisaes) e diversos programas de apoio ao(à)
estudante. A Bolsa de Iniciação à Gestão é outro estímulo à aquisição de experiência por
parte dos(das) estudantes, e composta por quatro coordenadorias: Ações Aﬁrmativas e
Políticas de Permanência; Atenção à Saúde do Estudante; Apoio Pedagógico e
Atividades Complementares; Cultura, Atividade Física e Lazer.

4.3 Pró Reitoria de Extensão e Cultura
A Extensão Universitária é promovida por ações de natureza educativa,
cultural, cientíﬁca e política, desenvolvidas por metodologias que propiciem a
assimilação e a construção do conhecimento a partir dos desaﬁos postos pela realidade
vivida. Busca, por meio do diálogo entre as práticas cientíﬁcas e sociais, respostas às
necessidades dos sujeitos envolvidos, na perspectiva de ampliar a formação dos
estudantes, práxis dos docentes e TAES, como também a transformação social.
Assim, as ações extensionistas são efetuadas com base na interação dialógica, na
interdisciplinaridade, na interproﬁssionalidade e na indissociabilidade com o Ensino e
a Pesquisa.
Na ProEC Unifesp as ações de extensão ocorrem por meio de Programas,
Projetos, Eventos, Cursos de Extensão, Cursos de Especialização (Lato Sensu) e
Aperfeiçoamento, Projeto Acadêmico de Prestação de Serviço (PAPS), Projeto de
Inovação Social, Cátedra Kaapora, Núcleo Trans Unifesp, Observatórios, e em
articulação com Empresas Juniores, Cursinhos Populares, Escolas de Cidadanias e
Universidade da Pessoa Idosa (UAPI).

4.4 Pró Reitoria de Planejamento
A Pró-Reitoria de Planejamento (ProPlan) tem como objetivo central o
fornecimento de subsídios que permitam aos agentes e gestores públicos a tomada de
decisão qualiﬁcada e adequada à missão institucional. Nesse contexto, propõe critérios
e cria indicadores para o acompanhamento das atividades e avaliação do desempenho
institucional, além de contribuir para a organização dos dados produzidos nas diversas
instâncias da Unifesp.
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Entre suas múltiplas atribuições, compete à Proplan promover análises
estratégicas, deﬁnir prioridades e elaborar cenários futuros, de modo a possibilitar a
construção conjunta da universidade.
No âmbito especíﬁco do planejamento, cabe à Proplan integrar e alinhar as
propostas

oriundas

de

unidades

acadêmicas

e

pró-reitorias,

visando

ao

estabelecimento de planos institucionais coerentes. Cabe-lhe ainda ampliar o
planejamento participativo para a deﬁnição das políticas universitárias em sua relação
com a sociedade, mediante a criação de instrumentos e métodos adequados.
Em relação aos espaços

sicos, a ProPlan contrata e implementa os planos

diretores de infraestrutura e projetos – urbanísticos e de obras –, deﬁnindo as diretrizes
arquitetônicas, de acessibilidade e de sustentabilidade socioambiental. Além disso,
apoia tecnicamente as divisões de infraestrutura dos campi nas questões de arquitetura
e engenharia para o correto atendimento às demandas locais. De forma geral, é
responsável pela formulação da política de gestão de imóveis na Unifesp, mantendo o
cadastro atualizado das ediﬁcações, com as respectivas avaliações, condições de
adequação e ações de regularização.

4.5 Pró Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa é responsável pelo planejamento e
acompanhamento das atividades de pós-graduação e de investigação cientíﬁca na
Unifesp. Para o cumprimento de seus objetivos dispõe de quatro coordenadorias
(Pós-Graduação, Pesquisa, Cientometria e Gestão da Informação e Programas e
Projetos Internacionais), com atribuições especíﬁcas, e de uma unidade auxiliar – o
Escritório Institucional de Apoio ao Pesquisador (EIAP) –, destinada ao gerenciamento
de verbas institucionais e à orientação dos pesquisadores relativamente à captação de
recursos, análise de dados e prestação de contas de projetos.
Os programas de pós-graduação oferecidos pela Unifesp – que abrangem, entre
outras áreas, as ciências da saúde, biológicas, exatas e humanas – foram formalmente
reconhecidos a partir de 1970, fator que contribuiu de modo signiﬁcativo para o avanço
das ações de pesquisa. Em nível nacional e internacional, a Unifesp é considerada como
centro de excelência na produção cientíﬁca e na formação de mestres e doutores, os
quais têm sido também absorvidos por importantes instituições de ensino superior.
A missão da pós-graduação na Unifesp consiste em garantir a alta qualiﬁcação
de pesquisadores e docentes de nível superior; contribuir para o avanço do
conhecimento cientíﬁco e tecnológico; preparar lideranças capazes de organizar
equipes interdisciplinares e multiproﬁssionais, exercendo suas atividades nesse
contexto; formar proﬁssionais aptos a colaborar em processos de inovação; e formar
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cidadãos que demonstrem visão crítica, contribuindo – mediante sua atuação – para o
desenvolvimento humano e social.

4.6 Pró Reitoria de Administração
A Pró-Reitoria de Administração (ProAdm) é um órgão executivo de
assessoramento à Reitoria, cujo objetivo é propiciar atividades de apoio aos diversos
campi, gerenciando os processos administrativos, por intermédio dos seguintes
departamentos que o compõem: Coordenadoria de Importação, Coordenadoria de
Concessão de Diárias e Passagens, Coordenadoria de Diplomas, Assessoria de Gestão e
Governança, Departamento de Gestão Contábil e Financeira, Departamento de Gestão
Orçamentária, Departamento de Gestão e Segurança Ambiental e Departamento de
Convênios e Análise de Prestação de Contas.
Suas principais atribuições envolvem a execução de procedimentos licitatórios
de compras nacionais e internacionais; o gerenciamento, análise e execução dos
recursos ﬁnanceiros; o registro dos atos e fatos contábeis, controle do patrimônio e
suas variações; a formalização e gerenciamento de convênios e termos de parcerias; a
análise de prestação de contas de contratos ﬁrmados com fundações de
apoio/convênios; e a implementação de ações e políticas de responsabilidade
socioambiental e sustentabilidade na instituição.
As câmaras técnicas, vinculadas à ProAdm, são órgãos normativos e
deliberativos, cujo intuito é aprimorar os ﬂuxos de trabalho dos departamentos,
buscando a normatização e padronização dos procedimentos no âmbito da Unifesp.
Estão estabelecidas no âmbito da Pró-Reitoria de Administração as Câmaras Técnicas
de Contratos, de Convênios, de Compras, de Serviços, de Controladoria, de Patrimônio
e de Gestão e Segurança Ambiental, além das Câmaras Técnicas Ampliadas que são as
realizadas com mais de uma temática em conjunto.
O Conselho de Planejamento e Administração (COPLAD), órgão deliberativo
acima da Pró-Reitoria de Administração, orienta e coordena as atividades
administrativas, acompanhando o desempenho dos departamentos. Atua também na
execução da proposta orçamentária e dos respectivos planos de aplicação, entre outras
funções estabelecidas em seu regimento.

4.7 Pró Reitoria de Gestão com Pessoas
A Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas (ProPessoas), cuja criação foi aprovada
através da Resolução nº 101, em maio de 2014 pelo Conselho Universitário, tem como
missão promover o aprimoramento do potencial humano e da qualidade de vida de
docentes e técnicos(as) administrativos(as) em educação (TAEs) da Unifesp. Além do
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acompanhamento da vida funcional dos(as) servidores(as), busca-se propiciar seu
desenvolvimento em ambientes saudáveis de trabalho, estimulando-se a ética e o
respeito nas relações interpessoais no âmbito da universidade e da sociedade.
As atividades pertinentes à ProPessoas são executadas por três departamentos
(Recursos Humanos, Saúde do Trabalhador e Desenvolvimento e Gestão de Pessoas) e
por duas coordenadorias (Gestão de Vagas e Concursos e Mobilidade Funcional), que
integram sua estrutura.
A principal instância deliberativa da ProPessoas é o Conselho de Gestão com
Pessoas (ConPessoas), que possui representação eleita de forma paritária para os três
segmentos que compõem a universidade – docentes, TAEs e alunos(as).
Entre suas competências, enumeram-se gerir os processos vinculados à vida
funcional dos(as) servidores(as), inclusive a mobilidade; propor e executar a política
e/ou modelos de alocação de vagas de docentes e de TAEs nos campi; articular os
diversos serviços relacionados ao bem-estar sico e mental do(a) trabalhador(a), que
compreendem a promoção da saúde, assistência médica, prevenção de doenças, perícia
e readaptação funcional; desenvolver ações, de maneira compartilhada com os(as)
servidores(as), que visem ao estímulo e apoio à qualiﬁcação e aprendizado proﬁssional
e pessoal.

4.8 Secretaria de Relações Internacionais
A Secretaria de Relações Internacionais tem como missão coordenar e apoiar as
atividades de cooperação internacional da Universidade Federal de São Paulo. Criada
em dezembro de 2006 pela Fundação de Apoio à UNIFESP como Assessoria de Relações
Internacionais, em fevereiro de 2009, através da Portaria nº 432/2009, passou a ser um
órgão Assessor da Reitoria.
Em 2011, com o novo Regimento Geral , passou à condição de Secretaria de
Relações Internacionais tendo por atribuição : coordenar e apoiar as atividades de
cooperação internacional da Unifesp, segundo orientação dos colegiados centrais;
fornecer informações atualizadas sobre os programas de educação e mobilidade para
docentes, discentes e pesquisadores; orientar estudantes que desejem realizar um
período de estudos no exterior assim como os estudantes estrangeiros que desejem
estudar na Unifesp; planejar, orientar, promover e coordenar o processo de
planejamento de programas, projetos e atividades internacionais no campo de ação da
Unifesp, em articulação com o Ministério das Relações Exteriores; organizar e
subsidiar a participação do Reitor ou de seu representante em conferências,
assembléias e comitês internacionais.
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4.9 Agência de Inovação Tecnológica e Social
Agência de Inovação Tecnológica e Social é o Órgão da Universidade
responsável pela coordenação, articulação, gestão e execução da política de inovação.
Tendo como missão promover a política e a cultura de inovação em suas esferas
tecnológicas e sociais; visão, catalisar as ações em inovação da UNIFESP de forma a
transformá-la em protagonista mundial na construção de um mundo melhor e valores,
agilidade, ética, transparência, cooperação e compromisso com a excelência.

4.10 Superintendência de Tecnologia da Informação
A Superintendência de Tecnologia da Informação (STI), como área central da
TI, diretamente vinculada à Reitoria e ao Comitê Estratégico de Tecnologia da
Informação e Comunicação (CETIC), trabalhando em conjunto, em especial, com a
Coordenadoria da Rede de Bibliotecas da Unifesp (CRBU), Departamento de
Comunicação Institucional (DCI), Agência de Inovação Tecnológica e Social (AGITS) e
Secretaria de Educação à Distância (SEAD), tem a missão de prover soluções eﬁcientes e
ﬂexíveis de TIC na área de gestão, ensino, pesquisa e extensão de alta qualidade, dando
o suporte necessário para as atividades ﬁns da instituição, atividades estas que são
geridas pelas Pró-reitorias de Graduação, de Pós graduação e Pesquisa e de Extensão,
com forte compromisso com a inovação tecnológica e sustentabilidade. Tudo isso
pautado com valores Humanização: tratar o colaborador como ser humano, alinhando
suas expectativas e desejos às necessidades do negócio; proﬁssionalismo: proporcionar
um

clima

agradável

e

organizado, visando resultados; ética: Incentivar a

transparência, o comprometimento e o respeito; equidade: promover o senso de
justiça continuamente; gestão participativa: estimular a decisão colegiada e o trabalho
colaborativo; empreendedorismo: estimular a criatividade, o ensino e o treinamento,
além da produção de conhecimento, inovação e pesquisa.

4.11 Secretaria de Educação a Distância
A Secretaria de Educação a Distância (SEAD) é um órgão subordinado à Reitoria
da UNIFESP com competência para propor, implementar, executar políticas e
estabelecer diretrizes para a Educação a Distância (EaD) no âmbito da Universidade
Federal de São Paulo. Dentre suas competências, podem ser destacadas: propor,
desenvolver, executar e/ou acompanhar as ações que envolvam Educação a Distância
nas atividades de ensino, pesquisa e extensão da UNIFESP, em consonância com as
determinações do Conselho Universitário; assessorar as Pró-Reitorias e órgãos da
UNIFESP na formulação e implementação de projetos pedagógicos que utilizam
tecnologias da informação voltadas à EaD e promover, fomentar e supervisionar as
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ações de EaD na UNIFESP, em parceria com as Pró-Reitorias e a Superintendência de
Tecnologia da Informação.

4.12 Instituto de Estudos Avançados
A criação de um Instituto de Estudos Avançados e Convergentes na UNIFESP
atende a uma necessidade/convicção, sentida por várias universidades de ponta no
Brasil e no mundo, que é a de ter um locus onde se possam discutir pesquisas
inovadoras, e também segue um princípio: o de não copiar modelos preexistentes.
O IEAC tem como missão promover pesquisas convergentes, consideradas como
sendo as mais avançadas no plano do conhecimento, bem como em organizar a
tradução das diversas linguagens cientíﬁcas, de modo a umas se beneﬁciarem das
outras e, ﬁnalmente, realizar um trabalho de comunicação que permita à comunidade
unifespiana, bem como à sociedade como um todo, beneﬁciar-se das conquistas do
conhecimento avançado e convergente.
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5. PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO
E AVALIAÇÃO
5.1. A relação proponente e diretriz instituinte
Em

2020

Desenvolvimento

a Unifesp concluiu o ciclo quinquenal do seu Plano de
Institucional

pelo

Plano

de

Desenvolvimento

Institucional

2016-2020. Os objetivos estratégicos e resultados apontados neste relatório foram
estabelecidos pelo PDI. Vale lembrar que a ações implantadas e realizadas pelas áreas
vinculadas ao PDI durante o quinquênio 2016 -2020 foram balizadas pelas diretrizes
instituintes conforme descritas na tabela 3.1, tendo o sólido propósito em dar
continuidade a trajetória de destaque trilhada pela Unifesp entre as Instituições
Federais de Ensino Superior.
Apresentamos a seguir um balanço resumido do nosso desempenho em relação
às Diretrizes e Metas previstas no Plano.Ressaltamos que o indicador de desempenho
está atrelado à realização das diretrizes instituintes propostas pelos setores
participantes do plano.
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Diretriz Instituinte 1 (DI 1) - Reconstrução do Projeto Pedagógico
Institucional-PPI
Tabela 5.1 - Diretriz 1
Fonte: Proplan, 2020
*média final ponderada

DI 1 é composta por 14 objetivos especíﬁcos e 73 ações. A média de realização das
ações foi de 90,71%, sendo que as mais relevantes, como a formulação e aprovação do
PPI atingiram 100%. O novo Projeto Pedagógico Institucional foi realizado com uma
metodologia inovadora, que permitiu a coleta, discussão e redação de propostas por
meio de um aplicativo construído em parceria com a Universidade da Califórnia (Social
Apps Lab). Processo que foi coordenado pela ProPlan e mediado por comitês editoriais
locais, comitês temáticos e técnicos. As mais de 500 propostas recebidas foram
revisadas, sintetizadas, fundidas e as 87 resultantes foram levadas a uma votação e
opinião por um júri sorteado entre a comunidade acadêmica. A rodada seguinte, com
45 propostas selecionadas, foi de votação universal, também por meio de um app, com
mais de 1,7 mil participantes e mais de 1,2 mil votos nas propostas que foram
ranqueadas entre “a instituir” (as 15 primeiras), “a considerar” (as 20 seguintes) e as 10
últimas a desconsiderar. O documento ainda foi analisado por membros dos conselhos
ﬁnalísticos (CG, CPGPq, COEC e CAE) e levado à votação ﬁnal no Conselho
Universitário, onde recebeu 4 emendas e foi aprovado por unanimidade em sessão
extraordinária

em

3/2/21.

O

documento

está

vigente

e

disponível

em:

https://www.unifesp.br/reitoria/proplan/pdi-2021-2025-volume-ii-ppi. O novo PDI
2021-25 contempla 3 Objetivos Estratégicos relacionados à implementação do PPI.
Dentre as principais metas que não foram plenamente alcançadas, as seguintes ações,
em curso, pretendem ser concluídas em 2021: Investir no aprimoramento das diversas
modalidades pedagógicas e educacionais com destaque para a inserção de novas
tecnologias do ensino à distância (EaD); mobilidade acadêmica internacional, com
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política linguística, faltando ﬁnalizar a aplicação do teste TOEFL-ITP para a
mobilidade internacional de estudantes (56% da meta atingida); aprovação no Consu da
Política Institucional para Formação Docente para promover a formação docente
integrada e permanente para atuação nas diversas modalidades educacionais dentro e
fora da instituição.

Diretriz Instituinte 2 (DI 2) - Acesso, inclusão, permanência e avaliação dos
estudantes e acompanhamento de egressos
Tabela 5.2 - Diretriz 2
Fonte: Proplan, 2020
*média final ponderada

O protagonismo de execução das metas desta diretriz é sobretudo da PRAE, que
alcançou o desempenho de 88% das suas 54 ações previstas. Entre as ações realizadas
pela PRAE com sucesso, destacam-se: realização e execução dos editais do programa de
auxílio aos estudantes, em todos os anos; fortalecimento dos NAE em cada campus;
atendimento das necessidades médicas e odontológicas dos estudantes por meio do
Serviço de Saúde do Corpo Discente; manutenção dos editais para os Restaurantes
Universitários, com acompanhamento diário da qualidade da alimentação e pesquisa
de satisfação dos usuários; editais de bolsa de iniciação à gestão-BIG até 2019; editais
Pró-Cultura até 2018; editais PRAE eventos até 2018. As ações não executadas, como os
referidos editais em 2019 e 2020, foram decorrentes da falta de orçamento para tanto.
Outra meta não executada e que merecem atenção para o próximo ciclo são os
encontros de mobilidade internacional entre os estudantes, organizados pela SRI.
Seminários e encontros programados pela PRAE e SRI não deveriam ter sido
cancelados na pandemia e poderiam ter adotado o formato online. A PROGRAD teve
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desempenho de 100% de execução de suas duas importantes metas nesta diretriz: o
lançamento anual de editais de transferência em todos os anos de vigência do PDI e a
abertura de editais de reingresso, desde 2017 – ambas as ações com objetivo de
preencher vagas ociosas da graduação. A PROEC também alcançou 100% de execução
com a manutenção de editais de bolsas de extensão, com a média anual de 100 bolsas.
Não foram registrados avanços nas metas de avaliação da inserção proﬁssional dos
egressos, o que deve novamente merecer atenção no PDI 2021-2025.

Diretriz Instituinte 3 (DI 3) - Aprimoramento das políticas de gestão e atenção integral
aos servidores
Tabela 5.3 - Diretriz 3
Fonte: Proplan, 2020
*média ﬁnal ponderada

Nesta diretriz, o protagonismo foi da Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas, com
46 ações com desempenho médio de 76%. Destacam-se entre as metas alcançadas: a
consolidação da nova Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas, com seu novo organograma
e regimento; aprovação do Plano de Desenvolvimento de Pessoas, a constituição das
divisões de Gestão com Pessoas em todos os campi; a promoção de eventos com
docentes e TAEs recém concursados; a implementação da ﬂexibilização da jornada de
trabalho de 30 horas conforme a lei; integração dos processos de avaliação de
desempenho docente; a criação da Política de Saúde e e Segurança da Comunidade
Acadêmica. Os demais proponentes de ações alcançaram 100% de execução (ProPGPq,
PROEC, ProPlan, STI e AGITS) totalizando 13 ações; com exceção da SEAD, com
execução de apenas 26%, sobretudo capacitações online para servidores e docentes,
devido à falta de proﬁssionais na secretaria para se dedicarem aos eventos, ação que foi
parcialmente sanada em 2020 com os esforços para formação associados às atividades
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remotas emergenciais, em especial na graduação. Dentre as ações e metas com baixo
desempenho,

para

que

sejam

reforçadas no próximo ciclo: modernizar o

sistema/so wares funcionais em diálogo com o SIORG; melhorar os dados estatísticos
da área; ampliar a assistência e divulgação (materiais educativos) na área de saúde do
trabalhador; ampliar a oferta de cursos de capacitação e parcerias internas e externas
de pós-graduação; avançar com a execução de desempenho dos TAEs; aprimorar os
instrumentos de dimensionamento e alocação a força de trabalho para o
acompanhamento de vagas, mobilidade interna e externa e efetivação de concursos.

Diretriz Instituinte 4 - Integração das atividades-fim
Tabela 5.4 - Diretriz 4
Fonte: Proplan, 2020
*média final ponderada

Esta DI prevê a realização de ações que fortaleçam o princípio constitucional de
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, envolvendo as Pró-Reitorias de
Graduação, Pesquisa e Pós, e Extensão e Cultural; e também, signiﬁcativamente,
ProPlan, SRI, STI, AGITS e SEAD. Foram realizadas 112 ações, com média de realização
de 89,46% - resultado bastante satisfatório. Dentre as ações mais relevantes realizadas
estão: ações integradas da ProGrad e PROEC para a curricularização da extensão,
incluindo sistema de acompanhamento, alteração na pasta verde, aprovação de
Resolução de regulamentação da curricularização; a PROEC modernizou seu sistema
(SIEX), pactuou regras e ﬂuxos com o DCI e os campi para divulgação das ações
extensionistas, ampliou seu rol de indicadores, criou novas políticas (como a dos
Observatórios institucionais e temáticos, em conjunto com a ProPlan) e ampliou as
ações culturais; a ProPGPq consolidou estratégias de pós-graduação e pesquisas
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integradas convergentes, com criação de Escritório de Integridade Acadêmica e
Comissão permanente, além de outras ações anti-plágio, modernizou seus comitês
técnicos, estimulou a criação do Instituto de Estudos Avançados e Convergentes (antes
chamado de Centro de Pesquisas Convergentes) e a Política de Inovação, dando origem
à AGITS (antigo NIT), que realizou diversas ações para sua nova estruturação; a a STI
implementou os quatro sistemas previstos, com exceção de um; ProPlan e o DCI
atuaram para propiciar visibilidade da inter-relação entre as áreas ﬁns, com estratégias
de divulgação cientíﬁca e celebrações dos 25 anos da Unifesp; a SRI realizou workshops
e webinários de divulgação cientíﬁca com parceiros internacionais. São poucas as
metas não alcançadas nessa Diretriz Estratégica, cabendo destacar apenas a pendência
em relação ao sistema informatizado de mobilidade do servidor.

Diretriz Instituinte 5 (DI 5) - Convergência do conhecimento
Tabela 5.5 - Diretriz 5
Fonte: Proplan, 2020
*média ﬁnal ponderada

A DI de convergência de conhecimento foi sobretudo coordenada pelas
Pró-Reitorias de Planejamento e de Pós-Graduação e Pesquisa. Foram 26 ações, com
84% de média de realização. A ProPGPq realizou em 100% todas as 10 ações previstas,
com destaques para a criação do Instituto de Estudos Avançados e Convergentes (que,
assim que criado, já implementou polos em todos os campi e ações interdisciplinares
em saúde e impacto nas relações humanas); a criação e estruturação de Cátedras
multidisciplinares; a implementação da Política de Inovação multidimensional
(tecnológica, social e em políticas públicas), atraindo para a ProPGPq o NIT, que passou
a adotar uma forma de Agência, com novas atribuições; a aprovação de novos órgãos
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complementares multiusuários e multicampi como o Biobanco, o Nubio e o Cochrane;
ações de integração de pesquisadores, professores visitantes e pós-doutorandos em
conhecimentos convergentes. Coube à ProPlan, com 90% de execução das 6 ações
previstas, entre elas: o Escritório de Dados Estratégicos (EDados), cooperações
multidisciplinares (com o MPF/SP, por exemplo), editais multissetoriais de pesquisa e a
construção da política de observatórios multicampi. A STI realizou o lançamento de
portais de integração, como o dos 25 anos, o dos periódicos e o sistema Somos. Os
sistemas de monitoramento da produção da Unifesp e de dados de pós-graduação e pós
ainda estão em construção. A AGITS iniciou vários eventos, mas ainda não os que
foram programados para premiar pesquisadores-inventores.

Diretriz Instituinte 6 (DI 6) - Ampliação da relação entre universidade, sociedade e
políticas públicas
Tabela 5.6 - Diretriz 6
Fonte: Proplan, 2020
*média ﬁnal ponderada

A DI 6 é composta por 24 objetivos especíﬁcos e 125 ações. A média de realização
das ações foi de 90%, sendo que as mais relevantes, como a criação e implementação do
Conselho Estratégico Universidade-Sociedade (CEUS) e as ações de Extensão e de
Inovação socialmente referenciadas. A PROEC manteve e ampliou cursos
extensionistas em atenção básica no SUS, em momento decisivo no Brasil na formação
proﬁssional em saúde, capacitando milhares de proﬁssionais; desenvolveu a Política de
Cultural, com diversas ações, fomentando a pluralidade de expressões e a diversidade
das manifestações artísticas e culturais, ampliando as parcerias com instituições de
caráter cultural (bibliotecas, museus, SESC). A ProPlan coordenou a criação,
implementação, regulamentação e secretariou os trabalhos do CEUS, desde o ﬁnal de
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2018, com 60 representantes da sociedade civil e setores público e privado. Termos de
cooperação com Prefeituras, Secretarias, MPF, Ministérios foram realizados no
período, com apoio da ProPlan e Gabinete – fortalecendo a rede de relações
institucionais da Unifesp. A AGITS também realizou 34 ações, bem sucedidas, de
estruturação da Agência e o estabelecimento de novos canais e eventos para dialogar
com sociedade, empresas e setor público com foco em inovação e empreendedorismo
com impacto social. A SEAD atuou em cursos de Direitos Humanos com a Escola do
Parlamento e ampliou suas frentes de atuação incluindo novos públicos. A meta que
ainda precisa avançar é a 6.8: Ampliar e fortalecer programas de especialização e
mestrado proﬁssional em áreas de expansão do mercado de trabalho e de novas
tecnologias e em temas de relevância social e estratégica para o país – nesse período a
preferência continuou sendo a abertura de mestrados acadêmicos.

Diretriz Instituinte 7 (DI 7) - Articulação entre a avaliação institucional e o
planejamento em todos os níveis
Tabela 5.7 - Diretriz 7
Fonte: Proplan, 2020
*média final ponderada

Esta Diretriz envolve diversos setores da Universidade, com protagonismo da
ProPlan e da Superintendência de TI. A ProPlan coordenou a elaboração e
implementação do PDI 2016-2020 e do planejamento para o próximo quinquênio, o PDI
2021-2025, criou a Câmara Técnica de PDI e passou a coordenar a gestão de dados
estratégicos da instituição. Para tanto, estruturou um setor novo, com a diretoria de
Planejamento Institucional, duas coordenadorias e oito novos servidores atuando na
área. Criou o Escritório de Dados estratégicos, o EDados, cuja governança é
compartilhada com STI e CRBU, e iniciou a implementação de um sistema de gestão e
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monitoramento informatizado de dados, indicadores e metas - que abastecem o
Relatório de Gestão, Rankings, Censo institucional e avaliação continuada. A principal
ação na área de Tecnologia de Informação foi a implantação do Sistema GESCON, que
segue em processo de implementação (com 56% executado). O sistema foi concebido e
colocado no ar, atendendo o Conselho Universitário e todos os Conselhos Centrais.
Progressivamente está incluindo os campi, com suas congregações e conselhos. O
sistema permite informatizar agendas e convocações, registros de atas e votações,
presença de representantes, garantindo integridade, transparência, comunicação e
registro institucional das tomadas de decisão nos colegiados da universidade. A
ProPGPq também teve importante ação, em conjunto com o EDados em dados de
pesquisa, acompanhamento permanente de preenchimento de prestações de conta e
sistemas de avaliação. Ainda nesta diretriz novas regulamentações foram realizadas
para o planejamento em todos os níveis, incluindo a revisão da regulamentação para
criação de novos cursos, novas unidades universitárias, órgãos complementares e
outras estruturas acadêmicas e administrativas da Unifesp.

Diretriz Instituinte 8 (DI 8) - Processos, fluxos e procedimentos de governança
adequados e institucionalizados
Tabela 5.8 - Diretriz 8
Fonte: Proplan, 2020
*média final ponderada

Esta DI exigiu uma coordenação importante de STI e da ProAdm em conjunto
com as pró-reitorias ﬁnalísticas e os campi, para fortalecer sistemas de gestão
acadêmica e administrativa integrados, processos de descentralização na gestão de
orçamento da Unifesp.

A ProAdm consolidou as Câmaras Técnicas de Gestão -

atualmente em número de 11 - que constituem espaço institucional fundamental para a
gestão participativa, com a construção de normas, diretrizes, manuais, ﬂuxos e
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procedimentos entre técnicos das áreas correspondentes a cada Câmara, envolvendo
gestão central e os campi nestas deﬁnições. A ProAdm também coordenou a
implementação do sistema informatizado de processos - o SEI, a política e comitê de
gestão de riscos e o programa e plano de integridade, todos fundamentais no
aprimoramento da governança participativa que norteia a Unifesp. Os organogramas,
mapeamento e acompanhamento das áreas administrativas foram atualizados,
incluindo a revisão do sistema de centros de custos. O STI também cumpriu papel
central na implementação dos novos sistemas informatizados de gestão (ou
aprimoramento dos existentes), reformulados em conjuntos com as áreas ﬁm, entre
eles: para a nova estrutura de centro de custos, para o inventário de patrimônio, para
mobilidade dos servidores, para estágio probatório, para comissão de permanente de
processo, para bolsas de auxílio estudantil (PAPE), para progressão docente, para
gestão de conselhos, para gestão ambiental, para geração de diplomas, para concursos
públicos, para matrícula e rematrícula, para cursos de extensão (SIEX), para
planejamento

orçamentário,

para

convênios

etc.

Do

ponto

de

vista

de

descentralizações ocorreram: descentralização nos empenhos, compras e contratos,
em de processos para estágio outgoing dos estudantes, em contratações de pequenas
obras e na deﬁnição da alocação do orçamentária local.

Diretriz Instituinte 9 (DI 9) - Políticas de inclusão e permanência de direitos humanos
e relativas a questões étnico-raciais e de gênero: implantação e desenvolvimento
Tabela 5.9 - Diretriz 9
Fonte: Proplan, 2020
*média final ponderada

A DI de inclusão e diversidade mobilizou especialmente as Pró-Reitorias de
Assuntos Estudantis e de Extensão e Cultura, com 11 objetivos, 38 ações e 97% de
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desempenho. A PRAE promoveu atividades sobre questões étnico-raciais e de gênero
para os estudantes (incluindo iniciativas em todos os campos, seminário anual e curso
EAD no tema). A PROEC realizou diversas ações voltadas à cultura negra e indígena,
entre elas o fortalecimento da Cátedra Kaapora, o apoio à proposta da Licenciatura
Indígena, a criação da comissão de notórios saberes populares e tradicionais, e a
realização da semana da Consciência Negra. Atuou pelo fortalecimento da
Universidade Aberta da Terceira Idade, na criação de órgãos complementares (como o
Núcleo Trans, o CAAF e a Cátedra Caapora), na criação do Comitê permanente de
Respeito à Diversidade e Cultura de Paz, na criação do NEPE de assistência à pessoa
trans (Prof. Roberto Farina). A PROEC ainda teve ações de acolhimento de refugiados,
com oferta de cursos de português, com apoio ao Memorial Digital do Refugiado e
criação do NEPE sobre migrações e interculturalidades. A ProGRAD garantiu no
sistema de ingresso, conforme a lei, a reserva de vaga para deﬁcientes e foi instituída
comissão de Acessibilidade de Inclusão para a acolhida e adaptações da universidade.
Já ProPGPq criou comissões de ações aﬁrmativas para estudar a política de cotas na
pós-graduação.

Diretriz Instituinte 10 (DI 10) - Políticas de gestão ambiental e sustentabilidade:
implantação e desenvolvimento
Tabela 5.10 - Diretriz 10
Fonte: Proplan, 2020
*média final ponderada

A maioria das ações de gestão ambiental e sustentabilidade são desenvolvidas
pela Pró-Reitoria de Administração, que mantém a diretoria de Gestão Ambiental
(DGA), e pela Pró-Reitoria de Planejamento, que atua nas dimensões ambientais
associadas a terrenos, obras e edi cios. A ProAdm e seu DGA elaboraram as Políticas de
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Gestão Ambiental (Excelência em Sustentabilidade Ambiental-PENSA; Resíduos
Sólidos-PRS; e Segurança Biológica-PBio), deﬁniu métricas e indicadores para essas
políticas, elaborou o primeiro Plano de Logística Sustentável da Unifesp e junto aos
campi, emitindo relatórios anuais e informatizados de execução. Cabe ainda ao DGA,
como meta a ser alcançada no próximo período a aplicação das métricas e indicadores
da política ambiental. A ProPlan realizar o mapeamento de áreas verdes em todos os
campi e legislações incidentes, assessorar os relatórios e negociações com a Cetesb, em
especial nas situações de remediação e descontaminação de solo, e na deﬁnição de
diretrizes para eﬁciência energética e no uso de recursos hídricos nos novos edi cios.
Ainda cabe à ProPlan as diretrizes para eﬁciência no uso de recursos na modernização
dos edi cios antigos - planejamento iniciado mas não implementado. A ProPessoas
implementou parcialmente os cursos previstos de formação das equipes técnicas em
boa administração nas políticas de gestão ambiental e sustentabilidade - o que precisa
ser ampliado no próximo ciclo. STI e ProAdm implementaram o p de Processos
informatizados - SEI, que resultou numa enorme economia de papel e impressão. STI e
CRBU também ampliaram sistemas e acervos de digitais e e-books, com economia de
papel, impressão e espaço sico nas bibliotecas.

Diretriz Instituinte 11 (DI 11) - Planejamento e qualificação da infraestrutura
universitária
Tabela 5.11 - Diretriz 11
Fonte: Proplan, 2020
*média ﬁnal ponderada

A DI 11 conta com 59 ações planejadas, destas 40 capitaneadas pela ProPlan que,
em conjunto com as divisões de infraestrutura dos campi, atuam na área e tem a missão
de atender às novas demandas e consolidar e modernizar o parque ediﬁcado da
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Unifesp. No período de 2016-2020 foram realizados Planos Diretores completos
(PDInfras) nos três campi mais complexos (São Paulo, Diadema e Baixada Santista),
planos urbanísticos para Osasco, Guarulhos e Zona Leste - e em andamento para SJC.
Foram desenvolvidos estudos de demanda, dimensionamento, termos de referência e
contratação de Projetos Executivos em todos os campi, num total de mais de 30 edi cios
de médio a grande porte com projetos completos para construção ou reforma. Na
execução de obras o desempenho foi fortemente limitado pela queda de orçamento
discricionário de investimento a partir de 2016, situação agravada pela PEC 95 (Teto dos
Gastos), pela crise econômica e pelas prioridades do atual governo federal. Com isso, ⅓
das obras previstas foram executadas ou estão em execução. A ProPlan foi ativa na
formulação de alternativas, obtendo autorização para três obras incentivadas (Lei
Rouanet em parceria com a FAP) - uma delas em andamento e com captação acima de
R$ 10 milhões -, venceu um edital do Fundo de Direitos Difusos - com R$ 15 milhões
para obra em Osasco - e realizou um Chamamento de Manifestação de Interesse
Privado, com 14 empresas interessadas e 3 apresentando propostas. Atualmente realiza
novos chamamentos para estudos de concessão e parcerias para os Centros de
Oncologia e o de Longevidade. A ProPlan e divisões dos campi também atuaram
intensamente na regularização e licenciamento de imóveis - nem sempre obtendo
sucesso, dada a complexidade de algumas adequações; e na melhoria dos contratos e
planos de manutenção - que acabaram prejudicados, novamente, pelos cortes de
orçamento e pessoal terceirizado.

33

Diretriz Instituinte 12 (DI 12) Comunicação e interação acadêmica: midiática e não
midiática
Tabela 5.12 - Diretriz 12
Fonte: Proplan, 2020
*média final ponderada

A ProPGPq e o IEAC tiveram uma política ativa de divulgação cientíﬁca, com o
Programa "Ciência uma hora destas?", Revista Entreteses, TED Talk, Webinários (parte
deles organizados pelo IEAC) e mapeamento de pesquisadores e temas - atuando com
destaque em 2020 nos temas relacionados à pandemia Covid-19. A AGITS também
atuou em eventos de divulgação cientíﬁca, inovação e empreendedorismo, melhorou
seu site e material de comunicação. A PROEC também ampliou sua interação nas
mídias sociais e garantiu um bolsista em cada campus com foco na comunicação das
ações extensionistas. A ProPessoas realizou parcialmente a meta de promover cursos
ou treinamentos na área de comunicação. A STI ampliou a oferta de ferramentas para
interação acadêmica, sobretudo durante a pandemia, permitindo as condições para o
Congresso Acadêmico e os ambientes virtuais para as atividades remotas. Além dos
setores mencionados, o Departamento de Comunicação Institucional tem sido decisivo
em aprimorar e ampliar os mecanismos e meios de comunicação interna e externa, de
forma a obter o maior alcance possível (conforme apresentado na tabela 3.14 deste
Relatório), e a Editora Unifesp na elaboração de uma política editorial consistente (ver
subcapítulo Editora Unifesp), como prevê esta Diretriz.
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5.2 A relação proponente e desenvolvimento das ações
Como forma de demonstração e análise das execuções das ações propostas e
implementadas por cada área participante do Plano de Desenvolvimento Institucional
20216-2020 Unifesp, foi elaborada uma planilha relacionando aspectos para cada
diretriz instituinte abordada como: objetivos especíﬁcos, ﬁnalidades e ações.
Assim, observando os parâmetros comparativos considerados pela Pró Reitoria
de Planejamento, sob um prisma qualitativo, ﬁcam demonstrados os resultados ﬁnais
dos planos de ação construídos e implementados pelos atores participantes, conforme :

PORCENTAGEM DE REALIZAÇÃO DA AÇÃO:

CLASSIFICAÇÃO:

0% a 40%

NÃO REALIZADAS SATISFATORIAMENTE (NR)

41% a 79%

REALIZADAS PARCIALMENTE (RP)

80% a 100%

PLENAMENTE REALIZADAS (PR)

As tabelas a seguir ilustram as ações propostas pelas áreas participantes do
plano. As mesmas foram originadas a partir de planilhas compartilhadas, via sistema
google, entre os responsáveis pela condução do plano e revisadas, implementadas e
preenchidas ao ﬁnal de cada ciclo anual.
Com o intuito de facilitar a leitura e compreensão, as ações foram organizadas
pela equipe ProPlan considerando as diretrizes e ﬁnalidades previamente estabelecidas
pelas áreas proponentes.
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PROGRAD
DIRETRIZ

OBJETIVO ESPECÍFICO

PLANO DE AÇÃO
FINALIDADE

AÇÃO

DESENVOLVIMENTO DA
AÇÃO
NR

RP

Formação de Grupo de Trabalho
Recolher Demandas estabelecidas nas
Câmaras de Graduação

Promover a formação docente integrada e permanente

D1

Concluir todas as ações estabelecidas para
Reformulação do Regimento Interno da Pró-reitora de
Graduação - (Plano de ação próprio)

Implementar a Política Institucional Destinada Construir Projeto
a Formação Docente
Aprovação do Conselho de Graduação
Realizar evento para trocar de experiências
com a comunidade acadêmica
Aprovação da Política Institucional para
Formação Docente no CONSU
Participação na Realização do Curso:
Acessibilidade e Adaptação 1ª Edição
Participação na Realização do Curso:
Potencialidades do Ambiente Moodle
Participação na Realização do Evento:
Colóquio sobre Avaliação
Participação na Realização do Evento:
Colóquio sobre Educação à Distância
Implantar ações conjuntas para Formação
Participação na Realização do Curso:
Docente em 2018
Acessibilidade e Adaptação 2ª Edição
Participação na Realização do Curso:
Moderadores Educacionais na Modalidade à
Distância
Participação na Realização do Evento: 1º
Encontro de Metodologias Ativas
Participação na Realização do Evento: 2º
Encontro de Metodologias Ativas

Concluir todas as ações estabelecidas para
Reformulação do Regimento Interno da
Pró-reitora de Graduação

Formação de Grupo de Trabalho
Recolher Demandas da Comunidade
Acadêmica
Acompanhar as discussões de reconstrução do
PPI
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PR

Aprovação do Conselho de Graduação
Formular minuta para parecer e aprovação
Aprovação no Conselho de Graduação
Aprovação do Conselho Universitário
Estabelecer os procedimentos para revalidação
de diplomas de graduação

Consolidar a inserção internacional no âmbito da
graduação

Instituir processo de revalidação de diplomas
de graduação expedidos por instituições de
ensino estrangeiras

Aprovar resolução com os procedimentos para
revalidação dos diplomas de graduação
Estabelecer os critérios e fluxos processuais
em cada comissão de curso
Adesão à plataforma Carolina Bori
Formação da Comissão de Elaboração do
Projeto Pedagógico do Curso Superior
Tecnológico em Design Educacional
Formação do Corpo Docente

Investir no aprimoramento das diversas modalidades
pedagógicas e educacionais com destaque para o
ensino à distância (EaD)

Elaborar, aprovar e implantar o Curso Superior
Tecnológico em Design Educacional - 1º
Elaboração do Projeto Político Pedagógico
Curso de Graduação EaD da Unifesp
PPC
Parecer de Especialistas de 2 Universidades
Federais sobre a pertinência e viabilidade do
curso
Obter recomendação da Coordenadoria de
Projetos e Acompanhamento Pedagógico
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D2

Propiciar através do sistema de ingresso a
ocupação de vagas ociosas
Propiciar através do sistema de ingresso a
ocupação de vagas remanescentes
Monitorar cursos que possuem UCs que
contemplem a carga horária em atividades
extensionistas
Promover a inserção da extensão nos cursos de
graduação (Curricularização da extensão)
Promover a inserção da extensão dos cursos de
graduação

Ocupar anualmente vagas ociosas da graduação

Lançar Editais de Transferência nos anos 2016 a
2020

Ocupar vagas remanescentes provenientes do
vestibular

Abrir editais de reingresso nos anos 2017 a 2020

Monitorar o Índice de cursos que possuem UCs
que contemplem a carga horária em atividades
extensionistas
Acompanhar o valor médio em porcentagem da
carga horária destinada às atividades de
extensão nas UCs nos cursos de graduação que
já estão destinados às atividades extensionistas
Acompanhar o índice de Cursos que Possuem
no mínimo 10% de sua Carga Horária total em
atividades de Extensão

Acompanhar através de representantes da Prograd
ações experimentais extensionistas nas UCs

D4

Promover a inserção da extensão dos cursos de
graduação

Implementar a curricularização da extensão nos
cursos de graduação

Registrar e extrair a carga horária destinada à
extensão, através da Pasta Verde
Acompanhar a carga horária destinada às atividades
de extensão na matriz curricular dos cursos de
graduação
Indicar Representantes do CG para formação da
Comissão de Curricularização
Elaborar uma Proposta de Resolução para
regulamentar a curricularização da Extensão nos
cursos de graduação
Discussão e Aprovação da Proposta de Resolução no
Conselho de Graduação
Homologação da Proposta após apontamentos da
Câmaras de Graduação
Aprovar no Consu a Resolução nº 139 que
regulamenta a curricularização das atividades de
extensão nos cursos de graduação
Participação na Comissão de Acompanhamento da
Curricularização das Atividades de Extensão nos
Cursos de Graduação
Formação da Comissão de Elaboração do Projeto
Pedagógico do Curso de Direito

D7

Elaborar, aprovar, autorizar e implantar o curso de
Direito

Elaborar, aprovar, autorizar e implantar o curso
de Direito

Elaboração do Projeto Político Pedagógico PPC
Obter Parecer da Câmara de Graduação do Campus
Osasco
Obter aprovação da Congregação do Campus
Osasco
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Obter recomendação da Coordenadoria de Projetos e
Acompanhamento Pedagógico
Encaminhamento para análise do Conselho de
Graduação
Inserção do PPC no sistema acadêmico
Formação do Corpo Docente
Elaboração de minuta padrão
Descentralizar e tornar autônoma a gestão
acadêmica e administrativa nos campi

D8

Descentralizar os processos de convênio de
estágio outgoing

Realizar encontros com as Câmaras de
Estimular a aprimorar a participação da ProGrad na Graduação dos campi para recolhimento de
gestão dos recursos didáticos e pedagógicos
demandas e consolidação de políticas para
graduação

Promover a gestão acadêmica e administrativa das Elaborar e distribuir manual para a coordenação
coordenações de curso
dos cursos de graduação

Análise e parecer da coordenadoria de convênios
Parecer e aprovação jurídica
Realizar ao menos uma reunião nos anos 2018 a
2020 com todas as Câmaras de Graduação para o
recolhimento de demandas e consolidação das
políticas para a graduação
Criação do grupo de trabalho para elaborar o
conteúdo do material
Solicitação de parecer do corpo técnico da instituição
Aprovação do texto final no conselho de graduação
Impressão e distribuição do material
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DIRETRIZ

AÇÃO

1

Aprovação da Política Institucional para Formação
Docente no CONSU

Até o momento, foi apresentado o documento Diretrizes para a Formação Docente na reunião de 04 de dezembro de 2019.
Essas diretrizes serão uma parte significativa da política.

Aprovação no Conselho de Graduação

No ano de 2019 foram realizadas várias reuniões extraordinárias do Conselho de Graduação para a reformulação do Regimento
Interno, avançando até a parte referente à estrutura interna da Pró-reitoria de Graduação (por isso consideramos 25%
concluído). No entanto, com a perspectiva de revisão do próprio Regimento da Unifesp, o processo foi suspenso, para evitar a
discussão e deliberação de normas e regulamentações que poderiam estar em contradição com o documento hierarquicamente
superior da instituição. Com a previsão de aprovação da revisão do Regimento da Unifesp entre março/abril de 2021, a
reformulação do regimento interno da graduação poderá ser retomada no âmbito do CG, para depois ser submetido ao Consu.

Aprovação do Conselho Universitário

Adesão à plataforma Carolina Bori

JUSTIFICATIVA DO PROPONENTE PARA A NÃO REALIZAÇÃO PLENA DA AÇÃO

Apesar de todos os cursos terem discutido e aprovado as regras e critérios para a revalidação de diplomas, ainda é necessário
dar seguimento ao processo para fazer os cadastros na Plataforma Carolina Bori. Dificuldades na indicação da assessoria de
relações internacionais na Pró-reitoria de Graduação dificultou a finalização do processo, que será retomado para ser finalizado
até abril de 2021.
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PRAE
DIRETRIZ

OBJETIVO ESPECÍFICO

PLANO DE AÇÃO
FINALIDADE

AÇÃO

DESENVOLVIMENTO DA
AÇÃO
NR

Assegurar condições necessárias e
suficientes para o completo
desenvolvimento dos estudantes do
ensino superior

Organizar a recepção de estudantes ingressantes

Assegurar condições necessárias e
suficientes para o completo
desenvolvimento dos estudantes do
ensino superior

Promover o auxílio a estudantes em situação de
vulnerabilidade econômica

D2

RP

Organizar com cada Direção Acadêmica e NAE as
atividades de recepção de estudantes ingressantes.
Lançar edital anual de programa de auxílio a estudantes
(PAPE) nos anos de 2018 a 2020
Receber a documentação de todos(as) os(as)
estudantes que solicitarem auxílios pelo Programa de
Auxílio para Estudantes (PAPE) nos anos 2018 a 2020
Efetuar análise socioeconômica de todos(as) estudantes
inscritos(as) no Edital anual para o Programa de Auxílio
para Estudantes (PAPE) nos anos 2018 a 2020
Divulgação dos resultados e análise de recursos
conforme Edital anual para o Programa de Auxílio para
Estudantes (PAPE) nos anos 2018 a 2020
Pagamento mensal dos auxílios de acordo com o perfil
de vulnerabilidade socioeconômica de cada estudante
nos anos 2018 a 2020
Oferecer acolhimento para demandas de saúde no
Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE) de cada Campus
nos anos 2018 a 2020
Atender todos(as) estudantes com necessidades de
atendimento médico especializado e odontológico no
Serviço de Saúde do Corpo Discente nos anos 2018 a
2020

Assegurar condições necessárias e
suficientes para o completo
desenvolvimento dos estudantes do
ensino superior

Oferecer atendimento de saúde para estudantes,
ações de apoio pedagógico para os estudantes e
atividades educativas com temas pertinentes às
especificidades estudantis de cada campus

Realizar atividades de promoção de saúde e prevenção
de doenças periodicamente nos anos 2018 a 2020
Oferecer acolhimento pedagógico nos Núcleo de Apoio
ao Estudante (NAE) de cada Campus e construir
projetos de acompanhamento em parceria com as
coordenações do curso nos anos 2018 a 2020.
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PR

Atividades educativas como rodas de conversa,
campanhas, cursos de curta duração, intervenções
culturais, entre outras nos anos 2018 a 2020
Contratação das empresas de alimentação para os
restaurantes universitários de cada Campus
Constituição das equipes locais de alimentação e fiscal
de contrato de cada Campus
Garantir a qualidade das refeições
Acompanhar a qualidade das refeições nos
servidas nos restaurantes universitários e
restaurantes universitários e subsídios financeiro
manter subsídios financeiro para
alimentação dos estudantes da graduação para alimentação dos estudantes de graduação

Acompanhamento diário da qualidade da alimentação
servida nos anos 2017 a 2020

Pesquisa Anual de satisfação dos usuários dos
Restaurantes Universitários nos anos 2017 a 2020
Subsídio financeiro da alimentação de estudantes de
graduação nos anos 2017 a 2020

Apoiar e financiar projetos que visem criar,
Promover a bolsa de inicialização e gestão prae e
melhorar e/ou avaliar ações de
universal
permanência estudantil

Promover e buscar financiamento para
projetos e atividades culturais, apoio a
participação de estudantes a eventos
científicos, políticos e esportivos

Lançar edital pró cultura e PRAEventos

Percentual de estudantes contemplados no Programa
Bolsa de Iniciação a Gestão PRAE nos anos 2018 a
2019
Percentual de estudantes contemplados no Programa
Bolsa de Iniciação a Gestão Universal nos anos 2018 a
2019
Percentual de estudantes contemplados no Programa
Bolsa de Iniciação a Gestão Acessibilidade nos anos
2019 a 2020
Percentual de estudantes contemplados no Programa
Bolsa de Iniciação a Gestão PRAE nos anos 2019 a
2020
Percentual de estudantes contemplados no Programa
Bolsa de Iniciação a Gestão Universal nos anos 2019 a
2020
Percentual de estudantes contemplados no Programa
Bolsa de Iniciação a Gestão Acessibilidade nos anos
2018 a 2019
Edital anual Pró-Cultura PRAE nos anos 2018 a 2019
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Edital anual Pró-Cultura PRAE nos anos 2019 a 2020
Edital anual PRAEventos nos anos 2018 a 2019

Edital anual PRAEventos nos anos 2019 a 2020

Criar condições e acessibilidade para
estudantes com deficiência

Promover a inclusão e acessibilidade para
estudantes com deficiência

Manter os estudos sobre o perfil de
Elaborar relatório anual do perfil de estudantes
estudantes ingressantes na graduação da
ingressantes
Unifesp

Acolhimento de estudantes com deficiência na matrícula
nos anos 2018 a 2020
Levantamento das necessidades de equipamentos,
infraestrutura e pedagógicas de todos(as) estudantes
com deficiência
Construção dos Núcleos de Acessibilidade e Inclusão
em cada Campus.
Constituição da Câmara Técnica de Acessibilidade e
Inclusão da Unifesp
Construção e aprovação pelos Conselhos Centrais da
Política de Acessibilidade e Inclusão da Unifesp
Coleta de dados para pesquisa de perfil de todos os
estudantes ingressantes na graduação nos anos 2018 a
2020
Análise e discussão dos principais dados da Pesquisa de
Perfil nos anos 2018 a 2020
Seminário anual sobre políticas de permanência e perfil
de estudantes de graduação da Unifesp nos anos 2018
a 2019
Seminário anual sobre políticas de permanência e perfil
de estudantes de graduação da Unifesp nos anos 2019
a 2020
Publicação do relatório anual do perfil de estudantes
ingressantes da Unifesp nos anos 2018 a 2020

Manter o processo participativo de tomada Promover reunião mensal do conselho de
de decisões da PRAE
assuntos estudantis
D8

Criação de sistema informatizado para o
Implantar o sistema de gestão informatizado Programa de Auxílio a Estudantes - PRAE PAPE

Reuniões ordinárias mensais do Conselho de Assuntos
Estudantis e extraordinárias quando necessário.
Criação do Sistema para Gestão PAPE com a equipe
DTI Unifesp nos anos 2018 a 2019
Criação do Sistema para Gestão PAPE com a equipe
DTI Unifesp nos anos 2019 a 2020
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Implantação gradual do Sistema para Gestão PAPE nos
anos 2018 a 2019 e nos anos 2019 a 2020
Acompanhamento e melhorias no Sistema para Gestão
PAPE nos anos 2018 a 2019 e nos anos 2019 a 2020

Realizar editais de auxílio financeiro para
estudantes estrangeiros

Realizar auxílio financeiro para estudantes
estrangeiros

Edital anual para o Projeto Milton Santos de Acesso ao
Ensino Superior (Promisaes) do Ministério da
Educação (MEC)
Acompanhar o pagamento dos auxílios realizado pelo
MEC aos estudantes selecionados para o Promisaes.
Edital anual para o Programa Bolsa Permanência
(PBP) para estudantes indígenas e quilombolas

D9

Realizar edital do Programa de Bolsa
Permanência (PBP) do Ministério da
Educação (MEC) para estudantes
indígenas e quilombolas

Instituir o Programa de Bolsa Permanência para
estudantes indígenas e quilombolas

Análise documental dos estudantes inscritos no edital
PBP.
Acompanhamento mensal do pagamento realizado pelo
MEC dos auxílios aos estudantes indígenas e
quilombolas do PBP.
Realização de atividades periódicas sobre as questões
étnico-raciais e de gênero para estudantes pelos
Núcleos de Apoio ao Estudante de cada Campus.

Manter a realização de eventos, atividades
educativas, rodas de conversa e ações
Promover atividades sobre as questões étnico sobre as questões étnicos- raciais e de
raciais e de gênero para estudantes
gênero para estudantes

Seminário anual sobre as questões étnico-raciais e/ou
de gênero para toda comunidade Unifesp
Curso EAD Permanência Estudantil e os Marcadores
Sociais da Diferença.

D 12

Implantar e atualizar o portal dos
estudantes da UNIFESP

Implantar o portal dos estudantes da UNIFESP

Implantar o Portal do(a) Estudante da Unifesp
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Atualizar e ampliar as informações do Portal do(a)
Estudante da Unifesp

DIRETRIZ
2

AÇÃO
Edital anual Pró-Cultura PRAE nos anos
2019 a 2020

JUSTIFICATIVA DO PROPONENTE PARA A NÃO REALIZAÇÃO PLENA DA AÇÃO
Em decorrência da pandemia e suspensão das atividades presenciais não houve lançamento destes editais em 2020.

Edital anual PRAEventos nos anos 2019
a 2020
Seminário anual sobre políticas de
permanência e perfil de estudantes de
graduação da Unifesp nos anos 2019 a
2020

Não realizado em decorrência da pandemia. Será realizado em 2021 em formato virtual.

Percentual de estudantes contemplados no
O Programa BIG foi interrompido por falta de orçamento em 2020.
Programa Bolsa de Iniciação a Gestão
Acessibilidade nos anos 2019 a 2020
Percentual de estudantes contemplados no
Programa Bolsa de Iniciação a Gestão
PRAE nos anos 2019 a 2020
Percentual de estudantes contemplados no
Programa Bolsa de Iniciação a Gestão
Universal nos anos 2019 a 2020
8

Criação do Sistema para Gestão PAPE
com a equipe DTI Unifesp nos anos 2018
a 2019

--------
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PROEC

PLANO DE AÇÃO
DESENVOLVIMENTO DA
AÇÃO

DIRETRIZ

OBJETIVO ESPECÍFICO

FINALIDADE

AÇÃO
NR

RP

Participação nas oficinas do PPI promovidas pela
PROPLAN
D1

Contribuir com a construção
participativa do PPI -

Ampliar a participação da equipe da PROEC no
processo de reconstrução do PPI

Discussão entre equipe da PROEC das metas e
planejamento para o PPI
Articulação com os campi para construção de propostas
para PPI (CAEC e COEC)

Garantir bolsas de extensão para
assuntos vinculados programas e
projetos

Garantir o fomento de projetos e programas de
extensão

Definir no âmbito do COEC e compartilhar com as CAEC os
critérios e o processo de oferta de bolsas
Garantir bolsas de extensão: • 2017: 92 bolsas (6 meses)
Garantir bolsas de extensão: • 2018: 100 bolsas (8 meses)
Garantir bolsas de extensão: • 2019: 100 bolsas (8 meses)
Garantir bolsas de extensão: • 2020: 110 bolsas (8 meses)

D2

Curricularização da extensão

D3

Implementar a curricularização da extensão nos
cursos de graduação

Incentivo à qualificação profissional Instituir a participação em cursos

Revisar o SIEX para o cadastro de projetos e programas
visando atender à curricularização.
Orientar coordenadores das CAEC e de programas/
projetos de extensão sobre o processo de curricularização
da extensão
Atuar junto com a Prograd e a comissão de curricularização
no processo de implantação, acompanhamento e avaliação
da curricularização da extensão na matriz curricular dos
cursos de graduação
Incentivo à participação em cursos e eventos destinados a
aprimoramento da formação profissional
Integração de servidores da PROEC às equipes de
planejamento e gestão da política e das ações de extensão
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PR

Revisão e reorganização das equipes considerando a
demanda de trabalho e as habilidades e competências dos
servidores

D4

Revisão e readequação do sistema de cadastro das ações
de extensão (SIEX) com atuação da PROEC e STI.
JUSTIFICATIVA: Foi concluído apenas 80% da
reestruturação do SIEX devido a definição das prioridades
para atuação da STI pelo CETIC.
Alteração do sistema para identificação dos programas e
projetos vinculados à curricularização.
Reformular o SIEX
Desenvolvimento do mecanismo de vinculação da Pasta
Verde (Sistema da Graduação) e do SIEX (Sistema de
Informação da Extensão) para registrar a curricularização
da extensão nos cursos de graduação (fluxo institucional
para cadastro das UC que validam CH de extensão)
Aprimoramento nos processos, formação continuada e
material de orientação para avaliação e credenciamento
das atividades de extensão
Divulgação nos campi sobre normas vigentes quanto à
utilização do logo da UNIFESP apenas em ações
extensionistas credenciadas.
Descentralização da gestão da informação relacionadas às
ações extensionistas no sítio eletrônico da PROEC
Divulgar, promover e acompanhar o
Pactuar regras e fluxos para divulgação em conjunto Implementação da curricularização da extensão nos cursos
cadastramento de programas e
ao DCI
de graduação da UNIFESP.
projetos
Acompanhamento da implementação da curricularização
da extensão nos cursos de graduação da Unifesp, fomento
de projetos de curricularização da extensão, organização
de eventos para esclarecimento da proposta e reuniões
com os cursos de graduação.
Atuação conjunta, com reuniões bimestrais, com as CAECs
e com os representantes dos diversos setores da PROEC
para a efetivação da gestão compartilhada das
deliberações, dos fluxos de trabalho e da comunicação
Reuniões com coordenadores de graduação, comissões de
curso, NDE, coordenadores das CAEC e de Câmaras de
Melhorar a comunicação com as CAEC, estreitar e
Graduação, e com coordenadores de programas e projetos
alinhar a comunicação entre os diretores dos campi e de extensão para esclarecimentos sobre o fluxo de
cadastro de novos programas e projetos de curricularização
melhorar a comunicação com o DTI
da extensão, vínculo com as Unidades Curriculares dos
cursos de graduação e validação no SIEX e Pasta Verde.
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Interlocução com diretores de campi e unidades
acadêmicas para tratar de assunto relativos a extensão
universitária com impacto direto e indireto no
funcionamento local
Reuniões periódicas com equipe da STI envolvida
diretamente com os sistemas acadêmicos da extensão com
o propósito de aprimoramento

Disponibilizar a consulta de
indicadores

Desenvolvimento de modelo conceitual de avaliação para
ações de extensão com seleção de dados e indicadores.
Análise da adequação da STI para produção de dados e
indicadores da PROEC
Desenvolver uma interface para a obtenção de dados Construção de formulário de cadastro e produção de
relatório das ações de extensão
que atendam aos indicadores
Adaptação do formulário de credenciamento das ações de
extensão e informatização dos formatos de relatórios
produzidos

Implementar o Plano de Cultura da
Unifesp e sua infraestrutura, com
iniciativas em todos os campi,
construídas por meio do diálogo
com a sociedade e valorização da
diversidade cultural

Levantamento de informações e acervo sobre atividades
culturais (espaço físico e equipamentos disponíveis,
produção artística da comunidade)
Promover ações culturais

Elaboração de calendário cultural com a participação dos
campi (realização do evento Unifesp Mostra sua Arte,
eventos dos 25 anos da UNIFESP)
Divulgação das produções artísticas da comunidade por
meio de eventos, apresentações, editais e chamamentos
públicos

D4

Criar política de observatórios

Criar política de observatórios

Criação e fomento de 7 observatórios institucionais e 9
temáticos

Realização de Reuniões Técnicas Semanais nos anos
2016 a 2020
D6

Capacitar profissionais de atenção
básica

Desenvolver recursos Educacionais

Desenvolvimento de Recursos Educacionais nos anos
2016 a 2019
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Criar ações para capacitar profissionais de atenção
básica

Oferecer cursos voltados para profissionais de
atenção básica

Instituir a educação permanente

Implementar o Plano de Cultura da
Unifesp e suas infraestruturas, com
iniciativas em todos os campi,
Gerir atividades de apoio ao plano de cultura da
construídas em diálogo com a
Unifesp
sociedade e valorizando a
diversidade cultural

Criação e revisão de materiais didáticos para os cursos
em 2016 a 2020
Desenvolvimento de trabalhos de conclusão de curso no
contexto da prática profissional nos anos 2016 a 2019
Disponibilizar materiais didáticos para Educação
Permanente nos anos 2016 a 2020
Oferecimento de cursos de especialização para
profissionais de atenção básica nos anos 2016 a 2020
Desenvolvimento de cursos de aperfeiçoamento para
tutores nos anos 2016 a 2018
Oferta de cursos de aperfeiçoamento para tutores nos
anos 2016 a 2020
Reuniões presenciais e web conferência para capacitação
de tutores nos anos 2016 a 2019
Consolidação e potencialização de articulações já
existentes com outras organizações, coletivos,
movimentos sociais, além de criar novas parcerias
institucionais, que promovam e valorizem, sobretudo, a
diversidade cultural
Reconhecimento de ações artístico-culturais
desenvolvidas dentro de disciplinas, projetos de pesquisa
ou na agenda de cada unidade (saraus, baterias etc.),
independentemente de seu caráter extensionista
Envolvimento com as Câmaras de Extensão e Cultura e o
Conselho de Extensão e Cultura no planejamento e na
avaliação das ações, garantindo uma gestão transparente
e democrática
Fomento de ações culturais que aliem a diversidade
cultural e os direitos humanos, em particular aquelas
ligadas aos direitos das pessoas que pertencem a
minorias e aos povos autóctones
Mapeamento de ações culturais coordenadas por alunos,
docentes e TAEs nos campi
Coleta de material (fotos e textos) das ações culturais
coordenadas por alunos, docentes e TAEs nos campi
Divulgação das ações coordenadas por alunos, docentes
e TAEs nos campi no site da Proec
Realização de levantamento dos equipamentos e espaços
disponíveis para ações culturais nos campi e contribuir
para sua adequação ou revitalização
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Fomento para a execução do plano de cultura e de
estímulo para criações nos diversos segmentos
Aperfeiçoamento dos mecanismos de acompanhamento e
avaliação das atividades artístico-culturais
Estímulo de atividades de valorização e registro da
memória da Unifesp
Ampliar e consolidar cooperação
com órgãos públicos, em todos os
níveis, envolvendo programas de
estágio, residência, extensão
universitária, inovação e pesquisa

Estabelecer parcerias diversas

Estabelecimento de convênios e parcerias com
instituições de caráter cultural (bibliotecas, museus etc.)

Mapeamento de projetos e programas de extensão de
caráter cultural
Mapear, divulgar e fortalecer
pesquisas, projetos e programas
realizados pela Unifesp com
impacto social, cultural e em
políticas públicas

Elaborar projetos envolvendo ações culturais

Coleta de material (fotos e textos) projetos e programas
de extensão de caráter cultural
Divulgação de projetos e programas de extensão de
caráter cultural no site da Proec
Divulgação de editais de fomento à cultura
Discussão interna na PROEC dos elementos envolvidos na
avaliação institucional

D7

Articulação da PROEC com
Comissão Própria de Avaliação da
Unifesp

Participar do processo de avaliação institucional

Produção coletiva entre servidores da PROEC do Relatório
de Gestão
Participação da Proec na Comissão Própria de Avaliação da
Unifesp
Revisão do organograma da PROEC
Atualização do Regimento da PROEC

D8

Melhorar a governança das ações
de extensão

Otimizar os fluxos e instrumentos de trabalho para
realização das ações de extensão

Atualização de fluxos e procedimentos administrativos das
ações de extensão
Pactuação e acompanhamento sistemático com as CAEC
dos mecanismos e fluxos de gestão das atividades de
extensão
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Atualização das resoluções normativas das atividades de
extensão

Aprimorar governança de
programas e projetos de extensão

Aperfeiçoar diretrizes de execução de processos de
registro e obtenção de dados

Revisar junto com o DTI os campos do cadastro de
projetos e programas no sistema, eliminar documento
anexo, simplificar o processo de registro e de avaliação,
que passará a ser integralmente via sistema, otimizando a
obtenção de dados.
Revisar manual do coordenador a partir das mudanças
implementadas.

Apoio e fortalecimento da Cátedra Kaapora
Organizar e implementar cursos de
extensão ou disciplinas eletivas que
proporcionem uma reflexão crítica
Realizar ações voltadas à cultura negra e indígena
sobre as temáticas afins com esta
diretriz

Apoio a elaboração da proposta pedagógica do curso de
Licenciatura Intercultural Indígena junto aos professores
indígenas do estado de São Paulo
Criação da comissão de notório saber

D9

Articular os grupos de estudo,
estudantes e docentes que
Realizar ações de extensão integradas multi e
desenvolvem projetos de extensão e intercampi
pesquisa ligados às temáticas

Apoio a realização da Semana da Consciência Negra na
Unifesp
Acompanhamento e fortalecimento por meio da concessão
de bolsas, captação de recursos financeiros e
institucionalização das UAPIs (Universidade Aberta à
Terceira Idade)
Criação, apoio e fortalecimento de núcleos associados e
órgãos complementares (Núcleo Trans, Núcleo de Estudos
Afro Brasileiros (NEAB), Núcleo de Medicina e Práticas
Integrativas (NUMEPI) e Centro de Antropologia e
Arqueologia Forense (CAAF))
Formação do comitê gestor e elaboração de plano de
trabalho referente ao Pacto Universitário pela Promoção
do Respeito à Diversidade e da Cultura de Paz e Direitos
Humanos
Articulação para elaboração e implementação de eventos
e cursos em direitos humanos
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Criar alternativas para ingresso e
acolhimento de refugiados,
indígenas e quilombolas

Adotar ações para o acolhimento de refugiados

Articulação de pesquisadores da temática da migração
para criação de núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão
sobre migração e interculturalidade
Articulação interinstitucional junto a movimento social de
professores indígenas para viabilizar Licenciatura
intercultural, multilíngue e diferenciada
Organização e implementação do curso de extensão com
objetivo de elaborar proposta de licenciatura indígena
intercultural
Oferta de curso de português para refugiados através de
programa de extensão Memorial Digital do Refugiado
(Memoref) entre 2016 a 2020
Oferta de curso de português para estrangeiros - programa
Pré Pec - G
Criação e fortalecimento do NúcleoTrans: Núcleo de
Estudos, Pesquisa, Extensão e Assistência à Pessoa
Trans Professor Roberto Farina - Ação Contínua

Instituir políticas de inclusão e
permanência para transgêneros

Criar espaço para acolhimento e acompanhamento
de transgêneros

Criação de comissão permanente da diversidade
Fortalecimento e acompanhamento da comissão
permanente da diversidade
Aquisição de bens e equipamentos para as atividades de
extensão no campus Zona Leste

D 11

Melhorar as condições de execução
das ações de extensão nas
Unidades Universitárias

Adquirir material de consumo e material permanente

Publicação de editais de revitalização de espaços de
cultura
Aquisição de equipamentos de infraestrutura para
realização de atividades extensionistas nas Câmara de
Extensão e Cultura das Unidades Universitárias

Adquirir equipamentos de infraestrutura para
realização de atividades extensionistas nas Câmara
de Extensão e Cultura das Unidades Universitárias

Campi: Baixada Santista, São José dos Campos,
Diadema, São Paulo e Osasco
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Garantia de 1 bolsista de extensão e comunicação por
campus
D 12

Ampliar a divulgação das atividades Adotar ações visando ampliar a divulgação das
de extensão
atividades de extensão
Criação de canais nas mídias sociais para divulgação das
atividades de extensão

DIRETRIZ

AÇÃO

4

Implementação da curricularização
da extensão nos cursos de
graduação da UNIFESP

JUSTIFICATIVA DO PROPONENTE PARA A NÃO REALIZAÇÃO PLENA DA AÇÃO
Houve a ampliação de prazo de mais 1 ano pelo CNE, em dezembro de. 2020.
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PROPLAN
DIRETRI
Z

D1

PLANO DE AÇÃO
DESENVOLVIMENTO DA
AÇÃO

FINALIDADE
OBJETIVO ESPECÍFICO

Reconstruir o PPI consoante os
princípios e eixos estabelecidos no
PDI 2016-2020

AÇÃO
Elaboração de estratégia para reconstrução democrática
do PPI

NR

RP

Divulgação da estratégia para elaboração do PPI
Fase 01 Propostas Iniciais - coleta de ideias e propostas
para compor o PPI
Fase 02 Agrupamento das propostas iniciais e formação
dos grupos de trabalho
Reconstruir o PPI

Fase 03 - Propostas temáticas
Fase 04 a - Preparação de sistemas para Seleção (júri) e
preparação de cédula
Fase 04b - Seleção (júri) e preparação de cédula
Fase 05 - Votação
Fase 06 - Compilação
Fase 07 - Conselhos

D2

Avaliação da inserção profissional
dos egressos

D3
Elaborar projeto voltado à apoiar a
qualificação da equipe técnica Proplan

Incentivar a criação do Centro de
Pesquisas Convergentes

Promover a produção e sistematização de dados
sobre egressos pelo EDADOS

Apoiar a capacitação de técnicos administrativos
inseridos na ProPlan

Colaborar na produção de Dados sobre egressos por meio
do Escritório de Dados
Conceder permissão ao servidor, mediante abertura e
aprovação de processo administrativo junto a Propessoas,
para realização de curso de qualificação profissional (Pós Graduação Stricto Sensu).

Criação de comissão interna de capacitação

Apoiar a ProPgpq na criação do Centro (IEAC)

Apoio à criação do Instituto de Estudos Avançados e
Convergentes (análise e aprovação no CoPlad)

D4
54

PR

Ampliar os espaços de convivência e
Elaborar projetos e obras com foco em espaços de
estimular sua apropriação pelos
convivência
diversos segmentos da instituição

Ampliação dos espaços de convivência nos campi

Formulação do modelo de Observatórios Institucionais e
Observatórios Temáticos
Valorizar a Extensão

Apoiar ações extensionistas, a partir da ProPlan

Aprovação da política de Observatórios
Fomento à política de Observatórios

Propiciar a visibilidade de
inter-relações entre áreas fim

Promover a visibilidade por ocasião dos 25 anos da
Unifesp

Acompanhamento dos resultados dos Observatórios
Participação na formulação das atividades dos 25 anos da
Unifesp
Coordenação da estratégia de captação por meio de edital
de patrocínio
Formulação da produção de vídeos institucionais de
divulgação científica dos 25 anos da Unifesp
Criação da série "Universidade Pública / Conhecimento
Público"
Execução dos episódios 1 a 4
Execução dos episódios 5 a 8
Execução dos episódios 9 a 12
Colaborar com capítulo do livro dos 25 anos
Estruturar o Escritório de Dados (EDADOS) - ProPlan, STI
e CRBU

D5

Mapear os projetos de pesquisa
intra/intercampi com vistas a avaliar
as potencialidades de formação
convergente

Colaborar com a produção e análise de dados de pesquisa
Colaborar com Escritório de Dados (EDADOS) e
Dados de Pesquisa

Estimular estratégias de conexão entre pesquisadores
Projeto conexão via Cooperação com Ministério Público
Federal
Projeto conexão via Cooperação com Fundação Tide
Setubal
Projeto conexão via Política de Observatórios
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Concepção da proposta do CEUS
Aprovação do CEUS pelo Consu
Ampliar o diálogo com a sociedade
civil e seus movimentos sociais, em
todos os níveis, com
participação em conselhos

Criar do Conselho Estratégico Universidade
Sociedade - CEUS

Inclusão do CEUS no Estatuto da Unifesp
Processo Eleitoral de seleção de conselheiros do CEUS
para mandato de 2 anos (2018)
Realização de sessões do CEUS em 2019
Realização de sessões do CEUS em 2020
Redação e aprovação do Regimento do CEUS em 2020
Processo Eleitoral de seleção de conselheiros do CEUS
para mandato de 2 anos (2018)

D6

Assessoria nos termos de cooperação com Prefeituras
Ampliar e consolidar a cooperação
com órgãos públicos, em todos os
níveis

Cooperação com Ministério Público Federal
Atuar junto aos campi e gabinete na articulação com
órgãos públicos

Cooperação com Ministério da Cultura via Lei Rouanet
Cooperação com Secretaria Estadual de Saúde (reforma
CAISM)
Cooperação com Secretaria Estadual de Desenvolvimento
Econômico (Incubadora de Cooperativas)

Implantação do Plano Pedagógico Institucional

Implantação do Plano de Desenvolvimento Institucional 2016/2020

D7

Implementar diagnóstico,
planejamento e avaliação
implementados

Elaborar e implementar o PPI e PDI

Sistema de monitoramento do PDI informatizado

Criação da Câmara Técnica do PDI para monitoramento,
avaliação e proposição no âmbito do PDI

Inclusão do PDI e PPI como artigo no Estatuto da Unifesp
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Elaboração do novo Projeto Pedagógico Institucional

Elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional 2021/2025

Fornecer dados para processos de avaliação institucional
continuada

Consolidar a avaliação institucional e
Colaborar com a Avaliação Institucional, Rankings e
Desenvolver uma cultura institucional
Censo
de Avaliação

Preencher o Censo institucional com acuidade e atualidade
de dados

Responder aos Rankings nacionais e internacionais com
acuidade e atualidade de dados

Revisão da regulamentação para criação de novos cursos

Instituir fluxos e processos para
criação de novos cursos

Coordenação da regulamentação para criação de novas
Unidades Universitárias
Colaborar na regulamentação
Atribuição ao CoPlad de responsabilidade para avaliação
da criação de novos cursos e UU

Redefinir e planejar a esfera de
atuação dos órgãos complementares

Revisão da regulamentação de órgãos complementares
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Atribuição ao CoPlad de responsabilidade para avaliação
da criação de novos órgãos complementares

Proposição de nova Unidade Universitária para acolher os
órgãos complementares vinculados à reitoria

Política de dados estratégicos

Integrar os recursos de TI com bases
de dados unificadas e articuladas
Criar a política de Dados Estratégicos e do Escritório
com as diversas dimensões
de Dados
da instituição

Criação de escritório de dados estratégicos EDADOS e
sistema de fluxo

Consolidação da plataforma EDADOS

Abertura pública da plataforma EDADOS

Realização de atividades de formação e cartilhas para
compreensão do orçamento

D8

Aprimorar a dinâmica participativa
na gestão dos recursos necessários Cooperar para a instituição do Orçamento
ao funcionamento da
Participativo de Investimento/Capital
universidade

Criação de critérios de priorização de demandas

Discussão do orçamento de capital com direção dos campi
e CoPlan (atual CoPLAD)

Prestação de contas anual do orçamento de capital
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Colaborar com diretores dos campi para ampliar
alternativas de captação, parcerias, emendas
parlamentares

Mapeamento de áreas verdes em todos os campi e
legislação incidentes

D 10

Definir políticas de sustentabilidade

Colaborar para a gestão sustentável dos imóveis da
Unifesp

Assessoramento aos campi nas respostas à CETESB
Assessoramento aos campi em estudos, levantamentos e
projetos de descontaminação do solo
Assessoramento aos campi em ações de remediação e
descontaminação do solo
Diretrizes de eficiência energética e no uso de recursos
hídricos nos novos edifícios da Unifesp
Diretrizes de eficiência energética e no uso de recursos
hídricos na manutenção dos edifícios da Unifesp
Realização do PDInfra no campus Baixada Santista
(completo)
Realização do PDInfra no campus Diadema (completo)

Realizar e implantar planos
diretores participativos de
Realizar Planos Diretores completos ou simplificados
infraestrutura (PDInfra) em todos os em cada campus, conforme sua complexidade
campi
D 11

Modernizar as infra estruturas
universitárias com foco em redução Realizar Projetos Executivos para reformas e novas
de riscos, acessibilidade universal e edificações (projetos de médio a grande porte)
segurança oferecidas aos usuários

Realização do PDInfra no campus Guarulhos (simplificado)
Realização do PDInfra no campus Osasco (simplificado)
Realização do PDInfra no campus São Paulo (completo)
Realização do PDInfra no campus São José dos Campos
(simplificado)
Realização do PDInfra no campus Zona Leste
(simplificado)
Realização de projetos executivos para o Campus Baixada
Santista (Esportivo, Docas, IMAR, Moradia)
Realização de projetos executivos para o Campus
Diadema (Acesso, Biblioteca, Norte, Moradia)
Realização de projetos executivos para o Campus
Guarulhos (Arco, Teatro, Moradia)
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Realização de projetos executivos para o Campus Osasco
(Quitaúna, Moradia)
Realização de projetos executivos para o Campus São
Paulo (HU 2, Biblioteca, Reforma diversas)
Realização de projetos executivos para o Campus São
José dos Campos (C.Jardim, Pesquisa, Moradia)
Realização de projetos executivos para o Campus Zona
Leste (Temporário e Definitivo)
Realização de obras no Campus Baixada Santista
(Esportivo, Docas, IMAR, Moradia)
Realização de obras no Campus Diadema (Acesso,
Biblioteca, Norte, Moradia)
Realização de obras no Campus Guarulhos (Finalizar Ed.
Principal, Arco, Teatro, Moradia)
Aumentar e/ou modernizar a área construída de
Realização de obras no Campus Osasco (Quitaúna,
infraestrutura de cada campus (obras de médio a
Moradia)
grande porte)
Realização de obras no Campus São Paulo (HU 2,
Biblioteca, Reforma diversas)
Realização de obras no Campus São José dos Campos
(C.Jardim, Pesquisa, Moradia)
Realização de obras no Campus Zona Leste (Temporário e
Definitivo)
AVCB, Habite-se e Segurança ao usuário em 100% dos
imóveis do campus Baixada Santista
AVCB, Habite-se e Segurança ao usuário em 100% dos
imóveis do campus Diadema
AVCB, Habite-se e Segurança ao usuário em 100% dos
imóveis do campus Guarulhos
Promover a segurança ao usuário e regularização dos AVCB, Habite-se e Segurança ao usuário em 100% dos
imóveis
imóveis do campus Osasco
AVCB, Habite-se e Segurança ao usuário em 100% dos
imóveis do campus São Paulo
AVCB, Habite-se e Segurança ao usuário em 100% dos
imóveis do campus São José dos Campos
AVCB, Habite-se e Segurança ao usuário em 100% dos
imóveis do campus Zona Leste
Cadastro de centro de custo
Implantar sistema informatizado,
atualizado e completo, de cadastro
de imóveis

Coletar dados completos e atualizados dos imóveis
da Unifesp

Mapear endereços dos imóveis
Inserir códigos localizadores
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Manter documentação completa dos imóveis (matrícula,
cessão e demais documentos legais)
Elaborar 100% dos planos de manutenção e novas
licitações- campus Baixada Santista
Elaborar 100% dos planos de manutenção e novas
licitações- campus São José dos Campos
Elaborar 100% dos planos de manutenção e novas
licitações- campus São Paulo
Ampliar a eficiência da manutenção
Elaborar planos de manutenção e novas licitações em Elaborar 100% dos planos de manutenção e novas
de infraestrutura e a satisfação do
todos os campi
licitações- campus Guarulhos
usuário
Elaborar 100% dos planos de manutenção e novas
licitações- campus Diadema
Elaborar 100% dos planos de manutenção e novas
licitações- campus Osasco
Elaborar 100% dos planos de manutenção e novas
licitações- campus Reitoria

DIRETRIZ
4

6

AÇÃO

JUSTIFICATIVA DO PROPONENTE PARA A NÃO REALIZAÇÃO PLENA DA AÇÃO

Ampliação dos espaços de
convivência nos campi

Campus São Paulo: Projeto Cultural em Saúde da Unifesp. Obras em andamento.
Campus Osasco: Projeto e construção do Edifício Acadêmico Unidade Quitaúna. Obras em andamento.
Campus Guarulhos: Reforma do Edifício do Teatro.
Campus Diadema: Projeto do Edifício de Acesso. Obras em andamento.
Campus Baixada Santista. Projeto do Edifício Esportivo e Edifício Docas do Instituto Saúde e Sociedade.
Projeto de reforma do Edifício Carvalho de Mendonça.
Campus Zona Leste: Projeto e Reforma do Edifício de Extensão. Projeto do Edifício de Refeitório, com obras em andamento. Projeto de
reforma do Galpão Médio. E projeto de expansão com construção do Edifício Acadêmico do Instituto das Cidades, Centro Poliesportivo e
Restaurante Universitário.

Acompanhamento dos resultados
dos Observatórios

Acompanhamento em reuniões da coordenadoria dos Observatórios realizado ao longo de 2020. Resultados se tornaram públicos em 2012
quando criados espaços no site da Unifesp para todos os observatórios institucionais

Execução dos episódios 9 a 12

Realizados em 2021, concluídos até abril de 2021. Já disponíveis no Canal Youtube da Unifesp

Cooperação com Ministério
Público Federal

Meta de publicação de 5 editais de cooperação. Realizamos 3 editais, todos voltados ao impacto do Covid-19.
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Cooperação com Secretaria
Estadual de Saúde (reforma
CAISM)

Reformas parcialmente realizadas pela Unifesp e SPDM. Secretaria de Estado da Saúde não aportou os recursos pleiteados.

Cooperação com Secretaria
Estadual de Desenvolvimento
Econômico (Incubadora de
Cooperativas)

Contratação ocorreu no final de 2020, está em execução.

Proposição de nova Unidade
Universitária para acolher os
órgãos complementares
vinculados à reitoria

Realizadas reuniões por GT criado pela Reitoria com simulação de possibilidades de estruturação e organograma da UU Convergente
metacampus. Processo suspenso no momento, remetido à nova gestão da reitoria.

Consolidação da plataforma
EDADOS

Os painéis de visualização dos indicadores da graduação, pós graduação e extensão estão em processo de construção, no entanto, não
foram concluídos no tempo inicial previsto.

Abertura pública da plataforma
EDADOS

Os painéis de visualização dos indicadores da graduação, pós graduação e extensão estão em processo de construção, no entanto, não
foram concluídos no tempo inicial previsto.

8

Colaborar com diretores dos campi
para ampliar alternativas de
captação, parcerias, emendas
parlamentares

Mantidas reuniões com todos os campi, com suas direitorias, mesas técnicas e grupos de trabalho para ampliar as estratégias de captação.
Avanços significativos foram obtidos, contudo, apenas no Campus São Paulo e Campus Osasco, com mais de 30 milhões de reais captados,
PMI publicada e estruturações de novas PPPs e Fundo Imobiliário. Campus Baixada conquistou Rouanet mas não avançou na captação.
Demais campi não obtiveram sucesso em parcerias para infraestruturas. Captação de Emendas Parlamentares tem sido conduzida pelo
Gabinete da Reitoria e Direções dos Campi, ProPlan presta suporte. Os campi com maiores captações de Emendas são os de São Paulo e
Zona Leste.

10

Assessoramento aos campi nas
respostas à CETESB

Quanto às ações de descontaminação/remediação de solo ou gerenciamento de passivo ambiental tem a esclarecer que as mesmas são
contínuas e dependem de orçamento e pareceres do órgão ambiental, por isso não se encontram totalmente concluídas.Destacamos, porém,
que quando qualquer Campus entra em contato com a Proplan atendemos prontamente no que é possível auxiliar/assessorar.

7

Assessoramento aos campi em
estudos, levantamentos e projetos
de descontaminação do solo
Assessoramento aos campi em
ações de remediação e
descontaminação do solo
Diretrizes de eficiência energética
e no uso de recursos hídricos na
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manutenção dos edifícios da
Unifesp
11

Realização do PDInfra no campus
Osasco (simplificado)

Projeto de implantação e ocupação da Unidade Quitaúna, com desmembramento de áreas, para ampliação do Campus, construção de escola
municipal, criação de parque municipal público, e cessão de imóveis para PPP.
.

Realização do PDInfra no campus
São José dos Campos
(simplificado)

Plano de reforma do Edifício Cidade Jardim, Plano de ocupação do Parque Tecnológico com destinação de área para construção de novos
blocos e Moradia Estudantil

Realização do PDInfra no campus
Zona Leste (simplificado)

Plano de ocupação do Campus com novos edifícios, reforma dos Galpões, e área para Moradia estudantil e da Alternância.

Realização de projetos executivos
para o Campus Baixada Santista
(Esportivo, Docas, IMAR, Moradia)

Projeto em fase de elaboração do Projeto Executivo do Edifício Docas, Esportivo e de aprovação na Prefeitura de Santos. Projeto Reforma do
Edifício Carvalho de Mendonça (IMAR) em fase final de conclusão.

Realização de projetos executivos
para o Campus Guarulhos (Arco,
Teatro, Moradia)

Faltando elaboração do Projeto de Moradia.

Realização de projetos executivos
para o Campus São José dos
Campos (C.Jardim, Pesquisa,
Moradia)

Projeto de reforma do Edifício Cidade Jardim concluído. Projeto de Moradia Estudantil concluído, mas dependendo de aprovação na
prefeitura.

Realização de obras no Campus
Baixada Santista (Esportivo,
Docas, IMAR, Moradia)

Iniciada obras fase 1, dos projetos de reforma do Edifício IMAR.

Realização de obras no Campus
Diadema (Acesso, Biblioteca,
Norte, Moradia)

Obras em andamento do Edifício de Acesso.

Realização de obras no Campus
Guarulhos (Finalizar Ed. Principal,
Arco, Teatro, Moradia)

Restando iniciar obras de reforma do Teatro do Campus e Edifício Administrativo com obras em andamento.
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Realização de obras no Campus
Osasco (Quitaúna, Moradia)

Obras de modernização e expansão com construção do Edifício Acadêmico e Administrativo para transferência do Campus para a Unidade
Quitaúna.

Realização de obras no Campus
São Paulo (HU 2, Biblioteca,
Reforma diversas)

Obras HU2, em fase de finalização; Biblioteca e Reformas diversas em andamento.

Realização de obras no Campus
São José dos Campos (C.Jardim,
Pesquisa, Moradia)

Reforma de modernização do Edifício Cidade Jardim em processo de retomada.

Realização de obras no Campus
Zona Leste (Temporário e
Definitivo)

Reforma do Edifício de Extensão concluído. Reforma do Edifício de Refeitório com obras iniciadas.

AVCB, Habite-se e Segurança ao
usuário em 100% dos imóveis do
campus Baixada Santista

Observação: Iniciar as obras de reforma e construção para obtenção do AVCB nos campi.
Concluídos com AVCB:
1. Edifício Central
2. Edifício Florestan Fernandes
3. Campus com AVCB
6. Edifício Acadêmico Parque Tecnológico

AVCB, Habite-se e Segurança ao
usuário em 100% dos imóveis do
campus Diadema
AVCB, Habite-se e Segurança ao
usuário em 100% dos imóveis do
campus Osasco
AVCB, Habite-se e Segurança ao
usuário em 100% dos imóveis do
campus São Paulo
AVCB, Habite-se e Segurança ao
usuário em 100% dos imóveis do
campus São José dos Campos
AVCB, Habite-se e Segurança ao
usuário em 100% dos imóveis do
campus Zona Leste

Foi criada a comissão de dimensionamento dos espaços físicos, que está sendo alimentada com informações das áreas úteis de cada tipo de
ambiente, servindo como base para a criação dos códigos localizadores.
Inserir códigos localizadores
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Manter documentação completa dos
imóveis (matrícula, cessão e demais
documentos legais)
Elaborar 100% dos planos de
manutenção e novas licitaçõescampus São José dos Campos
Elaborar 100% dos planos de
manutenção e novas licitaçõescampus Guarulhos
Elaborar 100% dos planos de
manutenção e novas licitaçõescampus Osasco

Todos os imóveis próprios têm suas matrículas, porém está sendo feito o levantamento de escrituras faltantes, e pelo fato de nem todas
estarem digitalizadas os tabeliães têm uma grande dificuldade de encontrar. Para os imóveis cedidos, estamos sempre em contato com os
órgãos para manter a documentação regular.
Planos de manutenção ajustados em função do contingenciamento de recursos orçamentários e pela pandemia.
Organizado Grupo de Trabalho para elaboração do Manual de Diretrizes, Fiscalização e acompanhamento de serviços de manutenção
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PROPGPQ

PLANO DE AÇÃO
DESENVOLVIMENTO DA
AÇÃO

FINALIDADE
DIRETRIZ

D1

OBJETIVO ESPECÍFICO

Consolidar a integração, a mobilidade
acadêmica e a inserção internacional da
Unifesp

Instituir processo de
internacionalização dos
PPGs

AÇÃO
Organograma da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - Ações e Metas
no período de 2017-2020
Elaboração do projeto Capes Pint (desde da formulação, aprovação e início
na implementação)
Concepção do Projeto da “Árvore do Conhecimento” para criação de um
mapa do conhecimento da Unifesp.
Realização do Programa PAEC OEA de internacionalização, fruto do acordo
de Cooperação firmado com o Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras
(GCUB)
Indicação de membros do Conselho e um servidor da ProPgPq para
participação na formação do CAT - Comitê de Avaliação Técnica - do PPI

NR

RP

Execução do CAPES Print
Atualização do site da ProPGPQ dinamicamente
Criação do BICC-BEME Unifesp
Mapeamento de Internacionalização (formulários enviados, busca de dados)
Portaria junto ao Pro-Pessoas para inserção no SEI dados do servidor ao sair
do país)

D3

D4

Trabalhar em equipe com outras áreas

Formar equipe juntamente
com a SRI e AGITS
viabilizando tratativas de
diversos assuntos

Consolidar estratégias de pós-graduação e
Reestruturar a Propgpq
pesquisa integradas e convergentes

Equipes de Servidores da ProPGPq, SRI e AGITS: estruturados em setores
função (ex: Bolsas, Fomentos, diplomas, mobilidade, contratos internacionais,
propriedade intelectual, etc.)
Revisão do regimento interno Propgpq (faltando apenas aprovação no
CPGPq e posteriormente no CONSU)
Criação da coordenadoria de Integração (aguardando aprovação final no
Regimento)
Concepção e criação do Escritório Integridade Acadêmica e da Comissão de
Integridade Acadêmica Permanente, bem como de conjunto de ações
anti-plágio
Alteração da estrutura dos Comitês técnicos de pós - graduação (a ser
referendada no Regimento)
Implementação de novo fluxo para recursos RTI, Fapesp e Capes/ Proap
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PR

Organização da SRI (Secretaria de Relações Internacionais)
Aprovação do Projeto de Pesquisa a ser desenvolvido pela Assessoria
Técnica/Científica do Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP/HU
intitulado "Acompanhamento de protocolos de pesquisa pelo CEP
UNIFESP/HSP-HU parte II"
Nova constituição do Comitê Técnico de Livre Docência (a ser referendada
pelo Regimento)
Elaboração e aprovação junto ao NIT da Política Institucional de Propriedade
Intelectual e Transferência de
Tecnologia da Unifesp
Elaboração junto ao NIT da Política de inovação da Universidade Federal de
São Paulo com aprovação no
Consu
Recadastramento de pós doutorandos da Unifesp
Concepção e realização do primeiro Encontro de pós-doutores
Aprovação da Cátedra E. Said como Órgão Complementar da Pró-reitoria de
Pós-Graduação e Pesquisa e maior implementação de suas atividades

Integrar pesquisadores colaborativamente
em pesquisas convergentes

Transferência do NIT para a Propgpq
Implementação da Lei de Inovação, o Novo Marco Legal de Ciência,
Tecnologia e Inovação
Promover a integração de pós Organização do Congresso Acadêmico da Unifesp (temas transversais e
doutorandos
convergentes)
Criação do IEA - Instituto de Estudos Avançados e início das suas atividades
Aprovação do Biobanco como Órgão Complementar da Pró-reitoria de
Pós-Graduação e Pesquisa e suporte às suas atividades já em andamento
Aprovação do Núbio como Órgão Complementar da Pró-reitoria de
Pós-Graduação e Pesquisa e suporte às suas atividades já em andamento
Aprovação do Centro Cochrane como Órgão Complementar da Pró-reitoria
de Pós-Graduação e Pesquisa e suporte às suas atividades já em
andamento

D5

Integrar pesquisadores colaborativamente
em pesquisas convergentes

Promover processo de
avaliação dos programas de
pós graduação existentes

Avaliação quadrienal da Capes 2017

Avaliação interna dos programas de pós graduação
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D6
Estabelecer cooperação técnica com a
ANPAD

Estabelecer projetos de
cooperação

Aprovação da Cooperação Técnica com a ANPAD (Associação Nacional de
Pós-Graduação e Pesquisa em Administração), no Campus de Osasco
Incentivo às formas de Cooperação Técnica e Acadêmica com órgãos e
empresas fora da Universidade
Criação da Unidade Embrapii Unifesp
Avaliação interna dos programas de pós-graduação (concepção e devolutiva
dos resultados aos campi)
Comissão para avaliação dos títulos dos diplomas
Acompanhamento permanente do preenchimento dos relatórios Sucupira dos
Programas de Pós-Graduação

D7

Avaliar os programas de pós-graduação

Alcançar nota máxima nos
programas de pós-graduação

Recepção e orientação aos novos Coordenadores de PPGs e novos alunos
(preparo para Quadrienal 2017-2020)
Mapeamento dos fluxos acadêmicos junto a STI
Integração dos processos de bancas de defesas de tese no SEI
Levantamento de dados da PGD e PQ com E-dados

D8

Realizar atividades envolvendo a CPGPq

Realização mensal das reuniões do CPGPq por meio da decisão da
manutenção da composição do Conselho (manutenção de todos os
coordenadores de Programas e das Câmaras)
Aprovação para que as bancas examinadoras e os critérios de
credenciamento e descredenciamento passassem a ser de responsabilidade
das Câmaras locais, homologadas apenas pela CPGPQ (medida a ser
Realizar atividades envolvendo concluída com aprovação do novo Regimento no CPGPq e CONSU)
a CPGPq
Aprovação do Convênio Tripartite Unifesp-Fap e Usp para Plataforma de
Equipamentos Multiusuário Paulista
Resposta ao MP sobre a criação de uma Resolução vinda da Reitoria sobre a
transparência nos Processos Seletivos na PGD: ProPGPq já encaminhou um
esboço da Resolução para o Gabinete
Criação de Processo Seletivo Simplificado para Professor Visitante

D9

Formar Comissão de Ações Afirmativas

Formar Comissão de Ações
Afirmativas

Implementação de Grupo de Ações Afirmativas, produção e apresentação
relatório
Formação da Comissão de Ações Afirmativas
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D 11

Implementação do Escritório de Apoio aos Pesquisadores (EAP)
Desenvolvimento de uma política de apoio às revistas ou a outros tipos de
Desenvolver políticas de apoio publicação existentes na UNIFESP
Política de implementação da distribuição das bolsas de mestrado e doutorado
à pesquisadores
da Pró-Reitoria
Assistência a todos Programas de Pós Graduação no preenchimento da
Plataforma Sucupira

Desenvolver políticas de apoio à
pesquisadores

Desenvolvimento e incremento do Programa "Ciência uma hora destas?"
D 12

Desenvolver ações voltadas à
Desenvolver ações voltadas à divulgação
divulgação da produção
da produção acadêmica
acadêmica

Projeto para participação da UNIFESP no canal TED talk
Mapeamento de pesquisadores e temas, criando clusters e divulgando a todos
da comunidade da Unifesp
Mapeamento de pesquisadores e pesquisas sobre Covid
Webinários sobre Covid, Print, IEAC e Cátedra Edward Said

DIRETRIZ

AÇÃO

JUSTIFICATIVA DO PROPONENTE PARA A NÃO REALIZAÇÃO PLENA DA AÇÃO

1

Atualização do site da ProPGPQ
dinamicamente

Falta servidor para manter o site atualizado.

8

Aprovação do Convênio Tripartite
Unifesp-Fap e Usp para Plataforma de
Equipamentos Multiusuário Paulista

Falta aprovar o Regimento atual da ProPGPq após aprovação do regimento geral da Unifesp para descentralizar as ações para as
Câmaras e o Acordo Tripartite da Plataforma USP Multi está em análise no setor de convênios.

PROADM
DIRETRIZ

OBJETIVO ESPECÍFICO

PLANO DE AÇÃO
FINALIDADE

AÇÃO

DESENVOLVIMENTO DA
AÇÃO
NR
RP
PR

Criação e consolidação da Câmara de Patrimônio
D8

Consolidar Câmaras Técnicas de Gestão

Consolidar Câmaras Técnicas de Gestão

Criação e consolidação da Câmara de Serviços
Consolidação da Câmara Técnica de Convênios
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Criação e consolidação da Câmara técnica de Contabilidade
Implementação de Câmaras Ampliadas para o
desenvolvimento de temas estratégicos e transversais
Acompanhar a política de Gestão de
Riscos das áreas Administrativas

Acompanhamento e atualização dos mapas de riscos das
Acompanhar a Política de Gestão de Riscos áreas administrativas já mapeadas
das áreas Administrativas
Mapeamento e acompanhamento das áreas administrativas
ainda não mapeadas

Implantação do SEI

Implantação do SEI

Implantação do Programa de Integridade

Implantação do Programa de Integridade

Implantação do Sistema Eletrônico de Informações - SEI

Elaboração e publicação do Plano de Integridade
Avaliação do Plano de Integridade
Elaboração de trio de políticas de gestão ambiental

Definir a metodologia de ação das políticas
Elaborar, divulgar e metrificar políticas de
de avaliação de sustentabilidade e gestão
gestão ambiental na Universidade
ambiental

Divulgação das políticas de gestão ambiental
Elaboração de métricas para políticas de gestão ambiental
Aplicação de métricas para políticas de gestão ambiental
Elaborar primeiro plano do PLS

D 10
Rever e atualizar o plano e gestão e
logística sustentável do Departamento de
Gestão e Segurança Ambiental da Unifesp
(DGA)

Rever e atualizar o plano e gestão e
logística sustentável do Departamento de
Gestão e Segurança Ambiental da Unifesp
(DGA)

Implementar primeiro plano do PLS junto aos campi
Elaborar relatórios semestrais e anual de avaliação PLS
2015-2020
Implementar sistema informatizado para o PLS
Realizar atualização anual e novo plano para o PLS 2015-2020
Digitalização dos processos

D 11

Modernizar estruturas para trabalhos

Modernizar estruturas para trabalhos
70

Treinamento para o uso do sistema de processo

DIRETRIZ
10

AÇÃO

JUSTIFICATIVA DO PROPONENTE PARA A NÃO REALIZAÇÃO PLENA DA AÇÃO

Aplicação de métricas para políticas de
gestão ambiental

-----

PROPESSOAS
DIRETRIZ

OBJETIVO ESPECÍFICO

PLANO DE AÇÃO
FINALIDADE

AÇÃO

DESENVOLVIMENTO DA
AÇÃO
NR

D1

Promover a formação do docente integrada e
permanente para atuação nas diversas modalidades
educacionais dentro e fora da instituição

RP

Estabelecer Grupo de Trabalho
Elaborar programa para a
formação continuada
Criar documento síntese para instituir o Programa de formação
docente
continuada Docente
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PR

Operacionalizar os módulos de capacitação voltados para a
formação docente visando uma adequada utilização das
ferramentas virtuais para aulas em formato remoto

Consolidar e estruturar a gestão com pessoas

Consolidar a ProPessoas

Consolidar e estruturar a gestão com pessoas

Constituir a Divisão de
Gestão com Pessoas nos
Campi

Acompanhar a vida funcional do servidor desde o
ingresso até o seu desligamento do trabalho

Instituir Processo de
Letramento Institucional
Docente

D3

Ampliar o Programa de
Promoção à Saúde e
Qualidade de Vida
Articular as atividades de promoção, prevenção,
assistência e reabilitação à saúde

Aprovar o Regimento Interno / Organograma da Pró-Reitoria de
Gestão com Pessoas
Elaborar regulamento para a Gestão de Pessoas por
Competências na Unifesp em consonância ao Plano de
Desenvolvimento de Pessoas - Unifesp
Modernizar os softwares relativos ao assentamento funcional dos
servidores em consonância/parceria aos eixos estruturantes do
Governo Federal _ SIPEC / MEC / ME
Constituição da Divisão de Gestão com Pessoas no Campus São
Paulo
Constituição da Divisão de Gestão com Pessoas no Campus
Baixada Santista
Constituição da Divisão de Gestão com Pessoas no Campus
Guarulhos
Constituição da Divisão de Gestão com Pessoas no Campus
Diadema
Constituição da Divisão de Gestão com Pessoas no Campus
Osasco
Constituição da Divisão de Gestão com Pessoas no Campus São
José dos Campos
Constituição da Divisão de Gestão com Pessoas no Hospital
Universitário
Elaboração de Manuais de Procedimentos Operacionais para
os(as) Servidores(as)
Realização de reuniões com as Divisões de Gestão com Pessoas
dos campi e Hospital Universitário
Promover encontros com Docentes recém-ingresso para
integração institucional e apresentação do Letramento Institucional
Docente
Criar e efetivar as ações do Núcleo de Atenção à Saúde, integrado
do DSTra_ProPessoas
Fomentar e participar das ações promovidas pela Comissão
Interna de Saúde do Servidor Público CISSP
Aumentar o quadro de profissionais da equipe multidisciplinar

Ampliar o Programa de
Saúde Mental

Levantar dados estatísticos dos atendimentos para embasamento
das ações (respeitando questão do sigilo)
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Produzir material educativo e desenvolvimento de campanhas para
populações específicas
Estabelecer Parcerias com o CAISM _ EPM
Estabelecer Resolução sobre a Política de Saúde e Segurança no
âmbito da Comunidade Universitária
Ampliar o Programa de
Saúde Suplementar
Elaborar o Processo de
integração entre o
Departamento de Saúde
do Trabalhador, o Núcleo
de Assistência ao
Funcionário (NASF) e o
SESMT

Integrar os novos
servidores na
Universidade e em sua
unidade de lotação
Construir estratégias de satisfação para a permanência
dos trabalhadores

Ampliar o quadro de TAEs
com jornada de trabalho
para 30 horas semanais
de acordo com a
Legislação pertinente

Contratação do plano de assistência à saúde _ Vinculado ao MEC
Acompanhar os desdobramentos das ações ligadas ao
Departamento de Saúde do Trabalhador/ProPessoas (Nasf, Sesmt
e Atenção à Saúde do Trabalhador)
Estabelecer Resolução sobre a Política de Saúde e Segurança no
âmbito da Comunidade Universitária
Convidar os servidores recém concursados para participação em
ações de esclarecimento sobre a estrutura física e administrativa
da Unifesp, bem como apresentação das ferramentas operacionais
para o acompanhamento da vida funcional (Quantidade: 6 por ano)
Convidar os servidores recém concursados para participação em
ações de esclarecimento sobre a estrutura física e administrativa
da Unifesp, bem como apresentação das ferramentas operacionais
para o acompanhamento da vida funcional (Quantidade: 6 por ano)
Convidar os servidores recém concursados para participação em
ações de esclarecimento sobre a estrutura física e administrativa
da Unifesp, bem como apresentação das ferramentas operacionais
para o acompanhamento da vida funcional (Quantidade: 6 por ano)
Convidar os servidores recém concursados para participação em
ações de esclarecimento sobre a estrutura física e administrativa
da Unifesp, bem como apresentação das ferramentas operacionais
para o acompanhamento da vida funcional (Quantidade: 6 por ano)
Convidar os servidores recém concursados para participação em
ações de esclarecimento sobre a estrutura física e administrativa
da Unifesp, bem como apresentação das ferramentas operacionais
para o acompanhamento da vida funcional (Quantidade: 6 por ano)
Análise e aprovação por parte do CONSU, dos setores piloto,
estabelecidos nas 3 primeiras fases da implementação da jornada
flexibilizada (2014/15)
Readequação da estrutura da Jornada Flexibilizada na Instituição
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Qualificar progressiva de
todos os servidores da
Universidade

Adotar políticas permanentes de qualificação continuada e
progressiva voltada aos Técnico-Administrativos em Educação
Implantar espaços físicos exclusivos para a execução dos
programas integrantes dessa política
Estabelecer o Plano de Desenvolvimento de Pessoas _ Unifesp
Adequar a oferta de módulos de capacitação na modalidade EaD

Consolidar as estratégias de qualificação e capacitação
profissionais / Ampliar as ações de formação para os
servidores

Promover a capacitação
profissional

Atuar na formação
progressiva de todos os
servidores da
Universidade

Instituir relações mais
compartilhadas e
Instituir o espaço de discussão sobre a relação entre as solidárias, para além das
atividades-fim e os processos de progressão e promoção exigências
burocrático-legais na vida
dos servidores

Promover a capacitação em ferramentas de gerenciamento e
implementação de novas tecnologias, para os gestores e para a
equipe técnica
Estruturar as ações de desenvolvimento em consonância ao Plano
de Desenvolvimento Institucional _ Unifesp
Ampliar o número de parcerias internas e externas para a
formação pós-graduada
Ampliar a participação dos TAEs nos Programas de
Pós-Graduação já existentes nas unidades universitárias da
Unifesp
Ampliar a grade de cursos voltados para gestão acadêmica e
administrativa na formação de Docentes e TAEs
Estruturar as ações de desenvolvimento em consonância ao Plano
de Desenvolvimento Institucional _ Unifesp
Promoções semestrais de rodas de conversas e seminários
temáticos nos anos 2018 a 2020

Efetivar instrumentos de avaliação dos servidores

Definir o modelo e executar o processo de avaliação de
Consolidar os
instrumentos de avaliação desempenho dos TAEs
de desempenho
Integrar os processos de avaliação de desempenho Docente

Estudar o dimensionamento de pessoal para a
universidade e acompanhar a alocação das vagas e dos
concursos

Elaborar uma política para Acompanhar a dinâmica de alocação das vagas (pactuações)
gestão e controle de
vagas e concursos,
promoção do CENSO da Efetivar os concursos em sintonia com o cenário decorrente do
Unifesp e dimensionar o
processo de redimensionamento.
quadro funcional
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Redimensionar, quanti e qualitativamente, o quadro de servidores,
a partir do Censo/Unifesp, baseando-se nos mapas de
competências e análises das demandas setoriais, estabelecendo a
respectiva política de alocação.

D4

Ampliar os espaços de convivência e estimular sua
apropriação pelos diversos segmentos da instituição.

Promover ações de
desenvolvimento dos
servidores

Tornar rotineiros os encontros temáticos e/ou as rodas de conversa
com os campi e HU, abordando temas de interesse institucional
Estruturar o Plano de Desenvolvimento de Pessoas _ Unifesp

Efetivar levantamento dos cursos de Pós-Graduação que possam
atender à demanda

Estabelecer programas de
pós-graduação,
preferencialmente na
Iniciar tratativas para implantação da oferta de vagas adicionais
modalidade mestrado
profissional, dentro de cada
unidade universitária
Migrar ações de desenvolvimento, incluindo ações voltadas para a
qualificação dos servidores(as) para o Plano de Desenvolvimento
de Pessoas Unifesp

D6

Ampliar e fortalecer programas de especialização e
mestrado profissionalizantes em áreas de expansão do
mercado de trabalho e de novas tecnologias e em
temas de relevância social e estratégica para o país
(para servidores TAE).

D7

Participar das instâncias institucionais ligadas à
Integridade Institucional

Integrar o Comitê de
Integridade e Gestão de
Riscos

Integrar o Comitê de Integridade / Riscos Institucionais _ Unifesp e
propor ações no âmbito da gestão de pessoas

D8

Promover a formação de docentes e TAEs para gestão
acadêmica e administrativa

Acompanhar a qualificação
e capacitação dos
servidores

Efetivar ações de desenvolvimento estruturadas à nova Política de
Desenvolvimento de Pessoas da Unifesp

Colaborar com políticas de inclusão racial

Colaborar com a Comissão
Anti- racismo

D9

Readequação dos editais para concurso público e processo seletivo
simplificado para o magistério superior federal para garantia do
percentual mínimo estabelecido em lei para reserva de vagas
Participação da ProPessoas na Comissão Antirracismo
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D 10

D 11

Incluir ferramentas de capacitação no plano de Desenvolvimento de
Reconhecer a sustentabilidade como um princípio de
Acompanhar a qualificação e Pessoas Unifesp de modo a propiciar aos gestores e respectivas
governança da universidade, que deve orientar também
capacitação dos servidores
equipes técnicas uma boa administração nas políticas de gestão
a gestão de recursos humanos
ambiental e sustentabilidade.

Fortalecer as câmaras técnicas e as mesas técnicas
como espaços de definição de procedimentos de
gestão e tomadas de decisões técnicas

Efetivar as câmara técnica de
gestão com pessoas

Auxiliar as Pró-Reitorias meio nas ações correlatas à
área de gestão com pessoas

Prestar assistência à
Pró-Reitoria de
Pós-Graduação e Pesquisa

Realizar reuniões da CTGP para deliberação de temas inerentes à
Gestão com Pessoas
Realizar reuniões com as Divisões de Gestão de Pessoas nos
campi e Hospital Universitário
Estabelecer Normativo para mapear as informações referentes às
atividades desenvolvidas pelos(as) servidores(as), relativas à
Cooperação Internacional
Estruturar em consonância à nova Polícia de Desenvolvimento de
Pessoas cursos/webinários voltados para o aprimoramento da
comunicação entre ProPessoas e servidores(as)

D 12

Aprimorar e ampliar os mecanismos e meios de
comunicação internas e externas, de forma a obter
maior alcance possível

Promover cursos ou
treinamentos in company na
área de comunicação

Utilização da ferramenta SIGEPE mensageria como meio para
atingir maior número de servidores(as) no processo de
comunicação
Elaborar Manual de Orientação ao(a) Servidor(a) Ingressante
Elaborar Manual de Orientação aos(às) Servidor(es)

DIRETRIZ

3

AÇÃO
Aprovar o Regimento Interno / Organograma da
Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas

JUSTIFICATIVA DO PROPONENTE PARA A NÃO REALIZAÇÃO PLENA DA AÇÃO
O Regimento Interno da ProPessoas, embora aprovado no ConPessoas, não pode ser submetido ao Consu, porque o
Regimento Geral da Unifesp está em vias de aprovação. Assim sendo, tão logo seja aprovado o Regimento Geral da
Unifesp, o Regimento ProPessoas passará por nova revisão e submissão ao ConPessoas.
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Elaborar regulamento para a Gestão de Pessoas por
Competências na Unifesp em consonância ao Plano
de Desenvolvimento de Pessoas - Unifesp

O Plano de Desenvolvimento de Pessoas da Unifesp, foi aprovado somente em 14/10/2020, Resolução Nº 188/2020, razão
pela qual não houve tempo hábil para implementação da gestão de pessoas por competências.

Modernizar os softwares relativos ao assentamento
funcional dos servidores em consonância/parceria aos
eixos estruturantes do Governo Federal _ SIPEC /
MEC / ME

Desde a implantação do SIORG, realizada pela ProAdm, estão sendo feitas as atualizações no Siape (E-org), mediante
cronograma estabelecido pelo Ministério da Economia. Somente em setembro de 2020 iniciaram-se as correções de lotação
no SIAPE para adequar ao centro de custos de 13 dígitos.

Elaboração de Manuais de Procedimentos
Operacionais para os(as) Servidores(as)

O Manual de procedimentos operacionais está em fase final de elaboração. Pretende-se que esse manual se transforme em
catálogo de serviços da ProPessoas a ser publicado no sítio.

Criar e efetivar as ações do Núcleo de Atenção à
Saúde, integrado do DSTra_ProPessoas

O Núcleo de Atenção à Saúde tem acompanhado as demandas de restrições dos servidores. No ano de 2020 em razão da
pandemia retomou suas ações dando suporte aos profissionais de saúde acometidos pela COVID-19; promoveu
levantamento sobre o trabalho remoto decorrente da pandemia ; publicou cartilha de orientações sobre o acompanhamento
psicológico aos pais e familiares.

Fomentar e participar das ações promovidas pela
Comissão Interna de Saúde do Servidor Público
CISSP

A CISSP teve seu regimento interno aprovado em 04/09/2020, não houve tempo hábil para fomentar as ações da CISSP
em âmbito institucional, mesmo que adaptada ao contexto da pandemia.

Aumentar o quadro de profissionais da equipe
multidisciplinar

Não houve autorização para abertura de concurso público, tampouco novas vagas disponibilizadas pelo MEC para
provimento.

Levantar dados estatísticos dos atendimentos para
embasamento das ações (respeitando questão do
sigilo)

Vários fatores dificultaram o levantamento dos dados estatísticos para implantação de ações específicas, entretanto, foi
possível obter dados para as ações relacionadas ao trabalho remoto, que gerou o relatório amplamente divulgado à
comunidade universitária.

Produzir material educativo e desenvolvimento de
campanhas para populações específicas

Em 2020 não houve tempo hábil para produção de materiais educativos e campanhas específicas. As demandas do Núcleo
de Atenção à Saúde se ativeram à pandemia e atendimento dos servidores acometidos pela Covid-19.

Implantar espaços físicos exclusivos para a execução
dos programas integrantes dessa política

Não houve implantação de espaços físicos para execução da política de qualificação e capacitação. No ano de 2020,
devido à pandemia, houve implantação de trabalho remoto. O PDP Unifesp foi aprovado em outubro de 2020, desde então
as ações estão sendo aprimoradas para atendimento ao plano de desenvolvimento.

Adequar a oferta de módulos de capacitação na
modalidade EaD
Promover a capacitação em ferramentas de
gerenciamento e implementação de novas tecnologias,
para os gestores e para a equipe técnica

O PDP Unifesp foi aprovado em outubro de 2020, razão pela qual os itens 1,2,3 estão sendo reorganizados para 2021.
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Estruturar as ações de desenvolvimento em
consonância ao Plano de Desenvolvimento Institucional
_ Unifesp
O plano de desenvolvimento de pessoas foi aprovado em outubro de 2020. As ações estão sendo aprimoradas no âmbito
Ampliar o número de parcerias internas e externas para
do DGP/ProPessoas a fim de propiciar aprimoramento das demandas de capacitação e qualificação para TAEs.
a formação pós-graduada
Ampliar a participação dos TAEs nos Programas de
Pós-Graduação já existentes nas unidades
universitárias da Unifesp
Ampliar a grade de cursos voltados para gestão
acadêmica e administrativa na formação de Docentes e
TAEs
Estruturar as ações de desenvolvimento em
consonância ao Plano de Desenvolvimento Institucional
_ Unifesp
Definir o modelo e executar o processo de avaliação
de desempenho dos TAEs

Não houve tempo hábil para implantação da avaliação de desempenho para TAEs. Em 2020 foi iniciada conversa com a
CIS-PCCTAE, mas não chegamos a um instrumento de avaliação.

Integrar os processos de avaliação de desempenho
Docente

A CPPD consolidou os processos de avaliação docente, entretanto, foi formada Comissão de Acompanhamento Docente
para desenvolver proposta de integração dos processos relacionados à carreira docente.

Efetivar os concursos em sintonia com o cenário
As pactuações são realizadas no âmbito da Reitoria da Unifesp com parceria da ProPessoas. Faz-se necessário o
decorrente do processo de redimensionamento.
aprimoramento do dimensionamento da força de trabalho para acompanhamento de vagas, efetivação de concursos.
Redimensionar, quanti e qualitativamente, o quadro de
servidores, a partir do Censo/Unifesp, baseando-se nos
mapas de competências e análises das demandas
setoriais, estabelecendo a respectiva política de
alocação.
6

Efetivar levantamento dos cursos de Pós-Graduação
que possam atender à demanda

O PDP da Unifesp foi aprovado somente em outubro de 2020, não sendo possível realizar os levantamentos dos cursos de
Pós-graduação, bem como, iniciar tratativas para implementação da oferta de vagas adicionais para TAEs.

Iniciar tratativas para implantação da oferta de vagas
adicionais
Migrar ações de desenvolvimento, incluindo ações
voltadas para a qualificação dos servidores(as) para o
Plano de Desenvolvimento de Pessoas Unifesp
9

Readequação dos editais para concurso público e
processo seletivo simplificado para o magistério

Será formulada consulta à Procuradoria Federal junto à Unifesp, quanto à necessidade de readequação dos Editais de
concurso público para o magistério superior, que por muitas vezes são publicados editais contendo apenas uma vaga por
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superior federal para garantia do percentual mínimo
estabelecido em lei para reserva de vagas

especialidade, dificultando a aplicabilidade dos 20% estabelecido na legislação de regência.

Participação da ProPessoas na Comissão
Antirracismo
10

Incluir ferramentas de capacitação no plano de
Desenvolvimento de Pessoas Unifesp de modo a
propiciar aos gestores e respectivas equipes técnicas
uma boa administração nas políticas de gestão
ambiental e sustentabilidade.

O PDP foi aprovado pelo Consu em outubro de 2020, desde então, o DDGP/ ProPessoas tem buscado ferramentas
ofertadas pela ENAP para disponibilizar à comunidade Unifesp cursos de capacitação que atendam a demanda da
universidade.

12

Estruturar em consonância à nova Polícia de
Desenvolvimento de Pessoas cursos/webinários
voltados para o aprimoramento da comunicação entre
ProPessoas e servidores(as)

Desde abril/2020, a página na Internet da ProPessoas vem sendo atualizada, aprimorando os mecanismos de comunicação
da Pró-Reitoria. Também passaram a ser realizadas divulgações na intranet e mensageria/SIGEP. No tocante aos Manuais,
o DDGP já fornece manual de orientação ao servidor(a) TAE ingressante. Tal demanda precisa ser estendida ao pessoal
docente ingressante. O Manual de Orientação (geral) aos(as) servidores(as) docentes e TAEs está em fase de revisão,
inclusive contando com uma carta de serviços disponíveis.

Elaborar Manual de Orientação ao(a) Servidor(a)
Ingressante
Elaborar Manual de Orientação aos(às) Servidor(es)

SRI
DIRETRIZ

OBJETIVO ESPECÍFICO

PLANO DE AÇÃO
FINALIDADE

AÇÃO

DESENVOLVIMENTO
DA AÇÃO
NR

Desenvolver uma política linguística para a instituição
com o intuito de promover a diversidade cultural e a
internacionalização
D1
Promover a mobilidade de discentes de graduação de
todas as áreas de conhecimento da Unifesp

Aplicar o teste TOEFL - ITP

Aplicação do teste para 840 estudantes (473 aplicados)

Ofertar cursos de idiomas

Ofertar 6 cursos de idiomas

Organizar a mobilidade de
estudantes de acordo com a
demanda por meio dos
programas existentes

RP

Envio de estudantes ao exterior (CsF e Santander)
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PR

Envio de estudantes ao exterior (Santander e edital próprio)
Organização de 1 encontro em 2016
D2

Organizar encontros de programas de mobilidade
internacional para trocas de experiências

Organizar encontros de
programas de mobilidade
internacional para trocas de
experiências

Organização de 1 encontro em 2017
Organização de 1 encontro em 2018
Organização de 1 encontro em 2019
Organização de 1 encontro em 2020
Realizar 10 reuniões em 2016

Incrementar a representatividade e a participação nos
órgãos colegiados na instituição

Realizar reuniões mensais da
Comissão de Relações
Internacionais

Realizar 10 reuniões em 2017
Realizar 10 reuniões em 2018
Realizar 10 reuniões em 2019
Realizar 10 reuniões em 2020

D4

Realizar 1 workshop em 2016
Propiciar a visibilidade da inter-relação entre as
atividades-fim

Realizar anualmente um
workshop

Realizar 1 workshop em 2017
Realizar 1 workshop em 2018
Realizar 1 workshop em 2019
Realizar 1 workshop em 2020

Enviar informações para
consultorias com a finalidade
de ranqueamento
D6

D7

Ampliar o reconhecimento público, acadêmico, cultural e
social da Unifesp, em âmbito regional, nacional e
continental (internacional)

Implementar diagnóstico, planejamento e avaliação
convergentes

Envio de informações para os Rankings nos anos 2016 a 2020

Elaborar e disponibilizar um portal internacional da Unifesp
voltado a divulgação da instituição
Elaborar material de
divulgação da instituição em
inglês

Elaborar material instrucional em língua estrangeira para
divulgação

Adequar o fluxo de
procedimentos para o

Desburocratização e redução do período para a análise do
processo de convênios
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Organizar os fluxos de procedimentos para editais de
mobilidade

D8

D 12

estabelecimento de acordos de
cooperação
Firmar parcerias, convênios,
termos de cooperação com
Assinar convênios internacionais nos anos 2016 a 2018
instituições internacionais de
ensino e de pesquisa
Lançar e acompanhar editais
de mobilidade de forma
Lançar editais nos anos 2016 a 2018
padronizada

Elaborar "aba" para registro de Elaboração da "aba" para registro de alunos de graduação
em
Informatizar e integrar os sistemas de gestão acadêmica alunos de graduação em
mobilidade até 2016
mobilidade até 2016

Aprimorar e ampliar os mecanismos e meios de
comunicação interna e externa, de forma a obter maior
alcance possível

Disponibilizar informações
relativas aos fluxos de
Disponibilizar informações nos anos 2016 a 2020
procedimentos na página da
SRI
Divulgar as ações da SRI e de
Divulgar informações nos anos 2016 a 2020
oportunidades no exterior

DIRETRIZ

AÇÃO

JUSTIFICATIVA DO PROPONENTE PARA A NÃO REALIZAÇÃO PLENA DA AÇÃO

1

Aplicação do teste para 840 estudantes (473 aplicados)

Em virtude de restrições orçamentárias, este plano de ação foi descontinuado em Agosto de 2016 por período
indeterminado

2

Organização de 1 encontro em 2017

Devido a pandemia, os programas de mobilidade não aconteceram em 2020 e consequentemente, não foram realizados
encontros para trocas de experiências.

Organização de 1 encontro em 2018
Organização de 1 encontro em 2020
4

Realizar 10 reuniões em 2017

2019 - não realizamos reuniões, somente a organização da SRI e 2017 não era a gestão atual a frente.

Realizar 10 reuniões em 2019
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Realizar 1 workshop em 2017

Não temos dados sobre os possíveis eventos realizados em 2017 e 2018. Não temos registros.

Realizar 1 workshop em 2018
8

Elaboração da "aba" para registro de alunos de
graduação em mobilidade até 2016

A Aba foi implementada, mas o sistema não foi integrado ao SIU.

SEAD
DIRETRIZ

OBJETIVO ESPECÍFICO

PLANO DE AÇÃO
FINALIDADE

AÇÃO

DESENVOLVIMENTO
DA AÇÃO
NR

RP

12 eventos em 2016
Promover contato com novas tecnologias e
modalidades metodológicas

Promover eventos (colóquios, encontros,
simpósios, congressos)

D1

2 eventos em 2017
2 eventos em 2018
2 eventos em 2019
2 eventos em 2020

Apoiar a pesquisa e o ensino

Instalar e disponibilizar o Sistema SAGE

Adquirir equipamentos
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PR

Instalar configurar e testar
Disponibilizar para o uso da comunidade
acadêmica
Recepcionar os calouros do TEDE - curso superior
em Tecnologia em Design Educacional

Acolher os ingressantes anuais do TEDE

Acolher os novos estudantes e apresentar o
curso nos anos 2017 a 2020
Participar de 9 reuniões
Participar de 3 reuniões

D2
Avaliar cursos

Participar da CPA - Comissão Própria de Avaliação Participar de 2 reuniões
Participar de 1 reunião
Participar de 11 reuniões

Capacitar profissionais de TI dos Campi

Capacitar Profissionais de TI dos Campi para o
suporte aos AVA - Ambientes Virtuais de
Aprendizagem voltados ao ensino

Capacitar docentes

Capacitar docentes para o uso dos AVA Ambientes Virtuais de Aprendizagem voltados ao
ensino

D3

Capacitar semestralmente os profissionais de
TI dos Campi para suporte aos docentes que
utilizarão o Ambiente Virtual de Aprendizagem
- Moodle da Graduação em 2016
Capacitar semestralmente os profissionais de
TI dos Campi para suporte aos docentes que
utilizarão o Ambiente Virtual de Aprendizagem
- Moodle da Graduação em 2017
Capacitar semestralmente os profissionais de
TI dos Campi para suporte aos docentes que
utilizarão o Ambiente Virtual de Aprendizagem
- Moodle da Graduação em 2018
Capacitar semestralmente os profissionais de
TI dos Campi para suporte aos docentes que
utilizarão o Ambiente Virtual de Aprendizagem
- Moodle da Graduação em 2019
Capacitar semestralmente os profissionais de
TI dos Campi para suporte aos docentes que
utilizarão o Ambiente Virtual de Aprendizagem
- Moodle da Graduação em 2020
Capacitar semestralmente os docentes para
uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle da Graduação em 2016
Capacitar semestralmente os docentes para
uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle da Graduação em 2017 a 2018
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Capacitar semestralmente os docentes para
uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle da Graduação e Extensão em 2019
Capacitar semestralmente os docentes para
uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle da Graduação e Extensão em 2020
Criar um comitê de implantação
Estabelecer cronograma de ações
Migrar e integrar o Moodle da Graduação

Desenvolver os processos de integração
Capacitar os profissionais de TI dos Campi
Capacitar os docentes

Institucionalizar o AVA - Ambiente Virtual de
Aprendizagem voltado à Graduação

Disponibilizar o Moodle da Graduação

Migrar e integrar o Moodle da Extensão
D4
Disponibilizar o polo EaD Unifesp

Disponibilizar o polo EaD UNIFESP para as
atividades de capacitação e extensão em EaD

Ofertar disciplinas multicampi

Ofertar a disciplina multicampi de cálculo

Automatizar os processos de exportação e
Manter intercâmbio de informações entre as bases de importação de informações acadêmicas
da
dados acadêmicas
PROEC

D6

Instituir o regimento do COMFOR

Elaborar do Regimento do COMFOR

Criar um GT - Grupo de Trabalho
Orientar e acompanhar a adequação do
Sistema Acadêmico
Dimensionar o interesse dos docentes e
desenvolver os processos de integração
Disponibilizar o Moodle da Extensão
Disponibilizar o polo EaD Unifesp nos anos de
2016 a 2020
Oferta semestral da disciplina multicampi de
cálculo nos anos de 2017 a 2018
Análise do modelo de bases de dados
acadêmicas
Envio de notas, frequências, título do TCC e
situação acadêmica dos discentes em AVAs
Moodle para o banco de dados Oracle
Importação das inscrições dos bancos de
dados institucionais para os AVAs Moodle
Exportação das Inscrições do banco de dados
PSQL para o Oracle
Elaboração do texto do Regimento
Aprovação no CONSU nos anos 2016 a 2019
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Ofertar de cursos de extensão de curta duração

Ofertar curso de Direitos Humanos em parceria
com a Escola do Parlamento

Criar Curso Superior de Tecnologia em Design
Educacional - TEDE

Criar o TEDE

Parceria com a Escola do Parlamento
Construção do Ambiente Virtual e material
pedagógico
Oferta do curso de extensão Fundamentos
Filosóficos e Históricos dos Direitos Humanos e
a Construção dos Marcos Regulatórios
Oferta do curso de extensão Direitos Humanos:
Sociedade, Cultura e Educação
Oferta do curso de extensão em Educação em
Direitos Humanos na Sociedade Brasileira
Elaboração e aprovação do Projeto Pedagógico
Início da oferta anual

Implantar Processo Seletivo Emergencial para Seleção Implementar, provimento e gerenciamento da
de Profissionais da Área da Saúde
infraestrutura de Tecnologia da Informação

Implementação de dois Processos Seletivos
emergenciais, totalmente on-line, para seleção
de profissionais de saúde voltados ao
enfrentamento da COVID-19 no Hospital
Universitário

Disponibilizar o Ambiente Virtual de Aprendizagem da Disponibilizar o Moodle da Graduação para a
Graduação
comunidade acadêmica da Unifesp

Oferta do Moodle da Graduação nos anos 2017
a 2020

Auxiliar na implantação do Projeto Letramento
Institucional

Levantamento de informações junto às
Pró-Reitorias

Elabora o processo de criação de site do Projeto
Letramento Institucional

Elaboração do site
Captar e produzir vídeos institucionais e acadêmicos

Captar e produzir vídeos institucionais e
acadêmicos

D8

Captações e produções de vídeos nos anos
2016 a 2019
Captação e produção de vídeos em 2020

Implementar Plataforma PEGASUS - Plataforma de
Educação e Gestão de Atendimento ao SUS

Implementar a plataforma PEGASUS e
disponibilização para profissionais de saúde

Implementação/atualização e disponibilização da
plataforma PEGASUS em 2017

Implementação/atualização e disponibilização da
plataforma PEGASU em 2018
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Implementação/atualização e disponibilização da
plataforma PEGASU em 2019
Implementação/atualização e disponibilização da
plataforma PEGASU em 2020
Oferta de cursos de extensão do Projeto
Telessaúde em 2017
D9
Ofertar cursos de extensão de curta duração

DIRETRIZ
1

AÇÃO
2 eventos em 2017
2 eventos em 2019

Ofertar cursos de extensão, na modalidade EaD,
vinculados ao Projeto Telessaúde

Oferta de cursos de extensão do Projeto
Telessaúde em 2018
Oferta de cursos de extensão do Projeto
Telessaúde nos anos 2019 e 2020

JUSTIFICATIVA DO PROPONENTE PARA A NÃO REALIZAÇÃO PLENA DA AÇÃO
Os eventos previstos para 2017 e 2018 foram estimados em um por semestre, mas não estavam previamente confirmados.
Em 2020 os eventos não foram realizados em decorrência da suspensão das atividades presenciais, por conta da
pandemia de coronavírus.

2 eventos em 2020
2

Participar de 1 reunião

Em 2019 a CPA reuniu-se somente uma vez e o representante da SEAD não pode comparecer. Não foram programadas
reuniões para 2020.

Participar de 11 reuniões
3

Capacitar semestralmente os profissionais de TI dos
Campi para suporte aos docentes que utilizarão o
Ambiente Virtual de Aprendizagem - Moodle da
Graduação em 2017 a 2018.

As capacitações de profissionais de TI foram canceladas devido a carência de investimentos na própria Secretaria, que
permanece sem orçamento e quadro próprio de recursos humanos.

Capacitar semestralmente os docentes para uso do
Ambiente Virtual de Aprendizagem - Moodle da
Graduação em 2017 a 2018

As capacitações de docentes foram canceladas devido a carência de investimentos na própria Secretaria, que permanece
sem orçamento e quadro próprio de recursos humanos.

Capacitar semestralmente os docentes para uso do
Ambiente Virtual de Aprendizagem - Moodle da
Graduação e Extensão em 2019
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4

Orientar e acompanhar a adequação do Sistema
Acadêmico

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura ainda não submeteu o relatório elaborado pelo respectivo Grupo de Trabalho para
apreciação do Conselho de Extensão e Cultura.

Dimensionar o interesse dos docentes e desenvolver
os processos de integração
Disponibilizar o Moodle da Extensão
Envio de notas, frequências, título do TCC e situação
acadêmica dos discentes em AVAs Moodle para o
banco de dados Oracle

As análises e testes realizados pela Superintendência de Tecnologia da Informação, previamente estimadas até dezembro
de 2020, foram concluídos somente em janeiro de 2021.

6

Aprovação no CONSU nos anos 2016 a 2019

A partir de 2016 iniciou-se um processo de descontinuidade das atividades do COMFOR, em virtude da inexistência de
recursos humanos, financeiros, materiais, etc., e alterações na política dos programas governamentais do MEC.

8

Captação e produção de vídeos em 2020

Em 2020 as atividades do estúdio multimeios foram suspensas, por conta da pandemia de coronavírus.

Implementação/atualização e disponibilização da
plataforma PEGASU em 2018

Em 2018 as atividades do Projeto Telessaúde/Unifesp foram suspensas por 9 (nove) meses, em virtude do atraso na
assinatura de novo Termo de Execução Descentralizada.

9

Oferta de cursos de extensão do Projeto Telessaúde
em 2018

AGITS
DIRETRIZ

OBJETIVO ESPECÍFICO

PLANO DE AÇÃO
FINALIDADE

AÇÃO

DESENVOLVIMENTO
DA AÇÃO
NR

D2

Mapear egressos da Unifesp com geração de
empresas e spinoffs

Identificar a quantidade de empresas e spinoffs

RP

Realizar pesquisa e atividades para
mapeamento de alunos e ex-alunos da
Unifesp, e suas respectivas tecnologias
promovendo a interface com empresas de
base tecnológica ou empreendimentos
relacionados para construção de uma rede
"business to business" Unifesp
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PR

D3

Garantir recursos para qualificação e capacitação dos
servidores do NIT

Participar de cursos em propriedade intelectual,
transferência de tecnologia e empreendedorismo
tecnológico

Ampliar nos anos de 2018 a 2020 as estratégias
e garantir recursos da Reitoria para que haja a
qualificação e capacitação profissionais do NIT
realizando 2 cursos por ano (INPI, Anpei, ABPI,
eventos e seminários, etc.)

Difundir a atuação do NIT e a importância da
propriedade intelectual e transferência de tecnologia

Realizar palestras

Realizar 2 seminários anuais com palestrantes
sobre propriedade intelectual e transferência de
tecnologia nos campi - nos anos 2016 a 2020
Definir processos de comunicados de invenção
na Unifesp

D4

D5

Implementar processos para garantir a gestão da
Propriedade Intelectual na Unifesp

Definir os processos e quantificar os serviços
solicitados ao NIT

Elaborar Relatório anual do NIT

Elaborar e publicar o Relatório no site

Discutir o tema prestação de serviços no âmbito da
política de inovação da Unifesp

Elaborar a norma institucional e acompanhar a
implementação

Realizar premiação aos pesquisadores inventores da
Unifesp

Organizar evento de premiação

Quantificar anualmente o número de
comunicados de invenção na Unifesp e
encaminhar o pedido entre 2016 a 2020
Elaborar e publicar relatório anual com a
descrição das atividades e principais indicadores
de desempenho do NIT - entre 2018 a 2020
Elaborar as normas para prestação de serviço na
Unifesp, incluindo-se os centros multiusuários
em atendimento à política de inovação
institucional
Participar do comitê gestor de prestação de
serviços para implementar a operação para
prestação de serviço na Unifesp, incluindo-se os
centros multiusuários em atendimento à política
de inovação institucional - entre 2017 a 2020
Organizar evento para estimular a cultura da
propriedade intelectual por meio de
reconhecimento de pesquisadores inventores da
Unifesp nos anos de 2018 a 2019
Organizar evento para estimular a cultura da
propriedade intelectual por meio de
reconhecimento de pesquisadores inventores da
Unifesp no ano de 2020
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Transformar-se em uma Agência de Inovação

Ampliar escopo de atuação da equipe do NIT e
realizar ações em transferência de tecnologia e
empreendedorismo tecnológico conduzidas pelo
NIT

Implementar regimento NIT em relação a
quantidade de servidores

Implementar projeto Fapesp aprovado em relação
a quantidade de bolsistas
Difundir o tema da interação universidade-empresa,
inovação tecnológica e políticas públicas na
comunidade acadêmica

Organizar eventos ou sessões no congresso
acadêmico (ou outros)

Elaborar, aprovar e implementar nova política de
propriedade intelectual

Elaborar nova resolução de Propriedade
Intelectual em substituição à portaria 662/2002

Organizar anualmente palestras com
experiências externas de NITs, Agências e outras
universidades em suas ações relacionadas à
inovação tecnológica entre 2016 a 2020
Elaborar e discutir a nova Portaria de Propriedade
Intelectual
Tramitar e aprovar no Conselho Universitário a
nova Portaria de Propriedade Intelectual
Implementar a nova Portaria de Propriedade
Intelectual

D6

Estimular o empreendedorismo tecnológico com o
lançamento do desafio de inovação tecnológica da
Unifesp

Organizar e lançar o desafio inovação Unifesp

Melhorar a divulgação e incentivar a articulação
Divulgar e articular chamadas em inovação tecnológica intercampi em chamadas de fomento e parcerias
relacionadas à inovação tecnológica

Envolver os estudantes de graduação e
pós-graduação, técnicos e docentes na
elaboração de planos de negócios para o desafio
inovação Unifesp - entre 2018 a 2020
Divulgar e articular parcerias com setor produtivo
em chamadas públicas (Ministério da Saúde,
Embrapii, Fapesp, Chamadas de empresas e
órgãos de fomento), anualmente entre 2016 a
2018
Melhorar a divulgação e incentivar a articulação
intercampi em chamadas de fomento e parcerias
relacionadas à inovação tecnológica nos anos
2016 a 2018
Divulgar e articular parcerias com setor produtivo
em chamadas públicas (Ministério da Saúde,
Embrapii, Fapesp, Chamadas de empresas e
órgãos de fomento) nos anos 2019 a 2020
Melhorar a divulgação e incentivar a articulação
intercampi em chamadas de fomento e parcerias
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relacionadas à inovação tecnológica nos anos
2019 a 2020
Melhorar a visibilidade e articulação da Unifesp nos
fóruns de inovação tecnológica – locais, regionais e
nacionais por meio de adesão a associação e
participação em comitê

Participar dos principais fóruns de inovação
tecnológica (Anpei, Fortec e Rede Inova SP)

Aprimorar a gestão, capacitar a equipe e efetivar
esforços para construção de caso de sucesso em
transferência de tecnologia

Ofertar e efetivar a transferência das tecnologias
Ofertar tecnologias a empresas e órgãos externos (patentes embrionárias) da Unifesp para a
e transferir proteções para a empresa e sociedade resolução de problemas da sociedade brasileira e
mundial nos anos de 2018 a 2020

Estimular o empreendedorismo tecnológico na Unifesp

Mapear e estimular o empreendedorismo tecnológico
na Unifesp

Elaborar a Política de inovação

Fomentar a incubação e graduação de empresas
com base tecnológica

Participar e pagar a adesões se for necessário da
Anpei, Fortec e Rede Inova SP nos anos 2016 a
2020

Fomentar a discussão sobre como a gestão
institucional irá tratar do empreendedorismo
tecnológico na Unifesp e refletir sobre a
normatização e criação de incubadora
tecnológica nos anos de 2018 a 2020

Identificar UCs na graduação e pós-graduação na
Mapear as Unidades Curriculares (UCs) e divulgar Unifesp e incentivar a disseminação do ensino do
no site do NIT
empreendedorismo na universidade nos anos de
2018 a 2020
Liderar as reuniões mensais sobre os temas e
normativas que a Unifesp deve dispor em sua
política de inovação
Realizar reuniões do GT, consulta pública para a
comunidade acadêmica da Unifesp e encaminhar
aprovação no Consu da política de inovação
Tramitar e aprovar no Conselho Universitário a
Política de Inovação

D7

Elaborar Regimento Interno do NIT

Elaborar e implementar o Regimento aprovado

Discutir, elaborar, aprovar no Conselho
Universitário e garantir a implementação e equipe
seguindo o definido no Regimento Interno do NIT

D8

Garantir a gestão do portfólio em Propriedade
Intelectual da Unifesp na interface com o INPI

Acompanhar as demandas relativas ao INPI

Garantir a gestão e manutenção portfólio em
propriedade intelectual da Unifesp na interface
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com o INPI por meio do acompanhamento do
pagamento de anuidades e respostas às
exigências técnicas do INPI na interface
pesquisador-NIT-escritório licitado segundo os
prazos definidos pelo INPI, nos anos 2016 a 2020
Desenhar principais processos internos e interfaces na Definir os processos e atribuir funções à equipe do Desenhar, capacitar a equipe, desenhar o
organograma do NIT e atribuir funções à equipe
Unifesp e fora dela
NIT
segundo os principais processos
Garantir que as informações e dados sobre os
Pesquisar, construir, adquirir e utilizar repositório
processos sobre gestão da propriedade intelectual
institucional para gestão da Propriedade Intelectual na Contratar e garantir a implementação do sistema possam ser acompanhados e gerenciados em
universidade
sistema próprio e não apenas em processos
físicos isolados
Ter orçamento aprovado pelo Conselho
Elaborar e aprovar Orçamento pelo Consu e
Universitário e empenhado pela
Elaborar e aprovar Orçamento NIT
PROADM
Administração/Reitoria para o ano seguinte
executar suas ações, nos anos de 2018 -2020

Elaborar e disponibilizar novo portal – site do NIT

Elaborar a Vitrine tecnológica e disponibilizar as
tecnologias no site do NIT
D 12

Elaborar o material de marketing do NIT

DIRETRIZ

AÇÃO

Melhorar a navegação, layout e visibilidade para o
Elaborar e disponibilizar novo portal melhorando a usuário no site do NIT com formulários
navegação, layout e visibilidade
disponíveis e processos claros - entre 2016 a
2018
Repensar a linguagem, definir metodologia e
processo interno e colocar todas as tecnologias
protegidas em formato atraente e linguagem
Elaborar o conteúdo e disponibilizá-lo na vitrine
didática e comercial na vitrine tecnológica do NIT,
em português e futuramente em inglês - entre
2017 a 2020
Elaborar e construir materiais institucionais sobre
o NIT e sobre as tecnologias de sua vitrine
tecnológica da Unifesp para divulgação em
eventos internos e externos nos anos 2018 a
Elaborar o material de marketing do NIT e
2019
disponibilizar
Elaborar e construir material institucional sobre o
NIT e sobre as tecnologias de sua vitrine
tecnológica da Unifesp para divulgação em
eventos internos e externos em 2020

JUSTIFICATIVA DO PROPONENTE PARA A NÃO REALIZAÇÃO PLENA DA AÇÃO
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2

Realizar pesquisa e atividades para mapeamento de
alunos e ex-alunos da Unifesp, e suas respectivas
tecnologias promovendo a interface com empresas
de base tecnológica ou empreendimentos
relacionados para construção de uma rede "business
to business" Unifesp

Esta atividade não foi concluída em sua totalidade devido a pandemia que resultou na suspensão das atividades
presenciais. Entretanto, a ação estratégica continua em execução no ano de 2021

5

Organizar evento para estimular a cultura da
propriedade intelectual por meio de reconhecimento
de pesquisadores inventores da Unifesp nos anos de
2018 a 2019

Alguns eventos de empreendedorismo foram realizados para estimular a cultura da inovação como o Agits Day Empreendedorismo e Ciência código PROEC 19008 e PIPE-zero código PROEC 18208.
Com a pandemia, a gestão atual não definiu os critérios a tempo de fazer a premiação proposta pela gestão anterior

Organizar evento para estimular a cultura da
propriedade intelectual por meio de reconhecimento
de pesquisadores inventores da Unifesp no ano de
2020
6

Envolver os estudantes de graduação e
pós-graduação, técnicos e docentes na elaboração
de planos de negócios para o desafio inovação
Unifesp - entre 2018 a 2020

O desafio não foi realizado, mas estimulou o empreendedorismo por meio da disciplina virtual para alunos de graduação da
instituição.
Nos anos de 2018 e 2019 houve mudança direção da AGITS

8

Ter orçamento aprovado pelo Conselho Universitário
e empenhado pela Administração/Reitoria para o ano
seguinte executar suas ações, nos anos de 2018
-2020

A AGITS continua sem orçamento próprio que requer mudanças regimentais e jurídicas.

STI
DIRETRIZ

OBJETIVO ESPECÍFICO

PLANO DE AÇÃO
FINALIDADE

AÇÃO

DESENVOLVIMENTO
DA AÇÃO
NR

D1

Implantar para a gestão do PPI

Implantar para a gestão do PPI

RP

Sistema APP Civist para Processo
Participativo
Desenvolvimento de sistema de votação
democrática voltado às propostas do PPI
Treinamento sobre implantação do sistema
open source App Civist
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PR

Portal de Indicadores
Portal de Informações da Produção
Acadêmica

D2

Desenvolver sistemas para a Graduação

Desenvolver sistemas para a Graduação

Desenvolvimento Sistema de Pré Matrícula
para ingressantes Graduação
Implantação do sistema assistencial à
estudantes
Portal do Egresso

D3

Integrar e capacitar a equipe

Integrar e capacitar a equipe

Capacitações das equipes de TI da STI e dos
campi
Criação de políticas de uso do e-mail
institucional e para criação de sites.
Execução de workshops temáticos focados em
TI.
Processo de desenvolvimento pessoal visando
a integração da equipe de TI da STI
(Execução via DDGP-Propessoas)
Capacitação em ferramenta para Business
Intelligence Pentaho
Criação da Superintendência de Tecnologia da
Informação com vínculo direto à Reitoria
Implantação e consolidação do sistema de
atendimento ao usuário
Criação do site da Superintendência de TI com
a centralização dos serviços de TICs oferecidos
à Universidade
Migração dos E Mails Institucionais para
plataforma Google
Implantação do sistema de Mobilidade dos
servidores da Unifesp
Implantação do sistema de estágio probatório
do servidor da Unifesp
Implantação Sistema de Credenciamento de
Cursos de Especialização Lato Sensu

D4

Implantar e consolidar sistemas

Implantar e consolidar sistemas

D5

Lançar portais vinculados à universidade

Lançar portais vinculados à universidade

Licenciamento do sistema Somos Unifesp
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Monitoramento da produção Unifesp
Lançamento do Portal Unifesp 25 anos
Lançamento do portal de periódicos da Unifesp

D6

D7

Desenvolver sistemas

Desenvolver sistemas

Implantar o Sistema GESCON (Sistema de Apoio à
Gestão de Conselhos Gerais, Conselhos de Campus,
Divulgação, liberação de Acesso e Treinamento
Congregações, Comissões, Departamentos, Comitês e individual ao usuários
Câmaras da UNIFESP

Desenvolvimento do App Unifesp com foco no
público externo
Manutenções no sistema de extensão - SIEX
Cursos e Eventos
Consolidação da Divisão de Gestão de
Informação x Escritório de Dados Estratégicos
Treinamento e elaboração junto ao CONSELHO
UNIVERSITÁRIO(CONSU)
CONSELHO DE PÓS-GRADUAÇÃO E
PESQUISA(CPGPq)
CONGREGAÇÃO - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS - INSTITUTO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA(CONG-SJC)
COMISSÃO PERMANENTE DE PESSOAL
DOCENTE(CPPD)
CONGREGAÇÃO - CAMPUS DIADEMA INSTITUTO DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS,
QUÍMICAS E FARMACÊUTICAS(CONG-DIA)
CONGREGAÇÃO DA ESCOLA PAULISTA DE
ENFERMAGEM(CONG-EPE)
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM
PEDIÁTRICA - ESCOLA PAULISTA DE
ENFERMAGEM(DEP-EPE)
CONSELHO DE CAMPUS - SÃO
PAULO(CC-SP)
CONSELHO DE EXTENSÃO E
CULTURA(COEC)
CONSELHO DE GRADUAÇÃO(CG)
Reitoria (Conselhos
Centrais/Comissão/Câmara/Comitê/Núcleo)
Campus São Paulo
(Conselhos/Comissão/Câmara)
Escola Paulista de Medicina – EPM
(Conselhos/Comissão/Câmara)
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Escola Paulista de Enfermagem – EPE
(Conselhos/Comissão/Câmara)
Campus Baixada Santista
(Conselhos/Comissão/Câmara)
Campus Baixada Santista - INSTITUTO SAÚDE
E SOCIEDADE - ISS - CBS
(Conselhos/Comissão/Câmara)
Campus Baixada Santista - INSTITUTO SAÚDE
E SOCIEDADE - IMar - CBS
(Conselhos/Comissão/Câmara)
Campus Guarulhos - ESCOLA DE FILOSOFIA,
LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS - EFLCH GUA (Conselhos/Comissão/Câmara)
Campus Diadema - INSTITUTO DE CIÊNCIAS
AMBIENTAIS, QUÍMICAS E FARMACÊUTICAS
- ICAQF - DIA (Conselhos/Comissão/Câmara)
Campus São José dos Campos - INSTITUTO
DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - ICT - SJC
(Conselhos/Comissão/Câmara)
Campus Osasco - ESCOLA PAULISTA DE
POLÍTICA, ECONOMIA E NEGÓCIOS - EPPEN
- OSA (Conselhos/Comissão/Câmara)
Campus Zona Leste - INSTITUTO DAS
CIDADES - IC (Observação: Campus em
implantação) (Conselhos/Comissão/Câmara)
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Manutenção dos sistemas administrativos para
adaptação à nova estrutura de centro de custos
da instituição
Adoção de metodologias ágeis em projetos de
software
Criação de políticas de uso do e-mail institucional
e para criação de sites.

D8

Implantar sistemas voltadas a Gestão

Implantar sistemas voltadas a Gestão

Inventário de patrimônio da Unifesp
Manutenção dos sistemas Recursos Humanos
para a nova estrutura de centro de custos da
instituição
Instalação de relógios de ponto Biométricos em
todas as unidades da Unifesp
Implantação do sistema de Mobilidade dos
servidores da Unifesp
Implantação do sistema de estágio probatório do
servidor da Unifesp
Implantação Sistema de Credenciamento de
Cursos de Especialização Lato Sensu
Implantação do sistema de controle de comissão
permanente de processos CPP
Implantação do sistema de edital e inscrição e
acompanhamento das Bolsas Auxílio Estudantil
Implantação de novo sistema (formulário) de
progressão de Docente
Implantação do sistema de Gestão dos Conselhos
Implantação do sistema de Controle de Gestão
ambiental
Implantação de sistema para geração de diploma
das universidades descredenciadas
Implantação de melhorias no sistema de
Concurso Público para Docentes
Desenvolvimento de novo programa para cálculo
da aposentadoria (regras novas) para servidores
Implantação de melhorias no sistema de
Rematrícula
Implantação de formulário de matrícula do Pós
ABI
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Implantação de melhorias no sistema de inscrição
do SIEX
Implantação e melhorias no sistema de Matrícula
Única da Graduação
Implantação e melhorias no sistema da Lato
Sensu
Implantação e melhorias no sistema de
Restaurante Universitário (consulta Celular)
Implantação e melhorias no sistema de
Planejamento Orçamentário
Implantação de manutenção de desligamento do
sistema Coleta
(ESTOQUE/PATRIMONIO/COMPRAS)
Implantação do formulário de interesse do Moodle
Implantação de melhorias no sistema CEDEME /
CEUA

Implantação de melhorias no sistema de
Convênios, parte pública e privada (GESTOR)

D9

Implantar e monitorar sistemas

Implantar e monitorar sistemas

Implantação do sistema assistencial à estudantes
Implantação Sistema de Credenciamento de
Cursos de Especialização Lato Sensu
Implantação do Sistema de Restaurante
Universitário da Unifesp

D 10

Desenvolver sistemas voltados a biblioteca

Desenvolver sistemas voltados a biblioteca

Fortalecimento/ Apoio uso do Sistema Eletrônico
de Informações - SEI
Utilização de repositório para depósito de teses e
dissertações nato-digitais
Disponibilização de E-books no Sistema de
Bibliotecas - Pergamum

D 11

Implantação de ferramentas de TI

Implantação de ferramentas de TI

Reforma do Datacenter
Implantação das ferramentas Gsuite for Education
e Microsoft Office 365 A1 Educacional
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D 12

Implantar ferramentas de uso institucional

Implantar ferramentas de uso institucional

Implantação das ferramentas Gsuite for Education
Migração dos e mails institucionais para a
plataforma GSuite
Criação de Política de uso do e-mail Institucional
Apoio às transmissões de conselhos, webnarios e
congressos virtuais

DIRETRIZ

AÇÃO

4

Implantação do sistema de Mobilidade dos servidores
da Unifesp

A ação (implantação do sistema de Mobilidade dos servidores da Unifesp) não foi iniciada. O Comitê Estratégico de TIC,
com base nas urgências, gravidade e tendência elencou que o sistema não é prioridade nesse momento.

5

Monitoramento da produção Unifesp

A Ação (Monitoramento da produção Unifesp) prevê o monitoramento de diversas bases da produção acadêmica. Nesse
momento só foi possível implementar o monitoramento do Lattes. O projeto deve ser continuado no próximo PDI

6

Consolidação da Divisão de Gestão de Informação x
Escritório de Dados Estratégicos

A Ação (Consolidação da Divisão de Gestão de Informação x Escritório de Dados Estratégicos) não foi concluída, pois
depende da publicação dos membros que fazem parte do EDados, bem como a aprovação do Regimento. O projeto terá
continuidade no próximo PDI

7

Reitoria (Conselhos
Centrais/Comissão/Câmara/Comitê/Núcleo)

As ações previstas para o Gescon não foram concluídas integralmente, pois dependem do envolvimento dos usuários para
utilizar o sistema e submeter a gestão dos colegiados na ferramenta.

JUSTIFICATIVA DO PROPONENTE PARA A NÃO REALIZAÇÃO PLENA DA AÇÃO

Campus São Paulo (Conselhos/Comissão/Câmara)
Escola Paulista de Medicina – EPM
(Conselhos/Comissão/Câmara)
Escola Paulista de Enfermagem – EPE
(Conselhos/Comissão/Câmara)
Campus Baixada Santista
(Conselhos/Comissão/Câmara)
Campus Baixada Santista - INSTITUTO SAÚDE E
SOCIEDADE - ISS - CBS
(Conselhos/Comissão/Câmara)
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Campus Baixada Santista - INSTITUTO SAÚDE E
SOCIEDADE - IMar - CBS
(Conselhos/Comissão/Câmara)
Campus Guarulhos - ESCOLA DE FILOSOFIA,
LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS - EFLCH - GUA
(Conselhos/Comissão/Câmara)
Campus Diadema - INSTITUTO DE CIÊNCIAS
AMBIENTAIS, QUÍMICAS E FARMACÊUTICAS ICAQF - DIA (Conselhos/Comissão/Câmara)
Campus São José dos Campos - INSTITUTO DE
CIÊNCIA E TECNOLOGIA - ICT - SJC
(Conselhos/Comissão/Câmara
Campus Osasco - ESCOLA PAULISTA DE
POLÍTICA, ECONOMIA E NEGÓCIOS - EPPEN OSA (Conselhos/Comissão/Câmara)
Campus Zona Leste - INSTITUTO DAS CIDADES IC (Observação: Campus em implantação)
(Conselhos/Comissão/Câmara)
8

Desenvolvimento de novo programa para cálculo da
aposentadoria (regras novas) para servidores

As ações não concluídas estão aguardando ações dos usuários finais para implementação dos sistemas. Os projetos terão
continuidade no próximo PDI.
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IEA
DIRETRIZ

OBJETIVO ESPECÍFICO

PLANO DE AÇÃO
FINALIDADE

AÇÃO

DESENVOLVIMENTO DA
AÇÃO
NR

Integrar os pesquisadores colaborativamente em
pesquisas convergentes

Elaboração de atividades envolvendo ciência,
tecnologia e sociedade

Implementar Polós do IEAC

Reuniões com os representantes de Polos dos
campi da Universidade

Propiciar engajamento da comunidade acadêmica na
produção de material voltado à divulgação científica

Webinário: Neurociência e a pandemia
covid-19. Palestrante: Prof. Miguel
Nicolelis
Webinário: Pandemia e desigualdade de
renda e riqueza no Brasil. Palestrante:
Prof. André Roncaglia
Webinário: Pandemia e investimento
público na ciência contra a pandemia
Propiciar engajamento da comunidade acadêmica covid-19. Palestrantes: Prof. Luiz Eugênio
na produção de material voltado à divulgação
de Mello e Profa. Helena Nader
científica
Webinário: Pandemia: comportamento e
neurociência. Palestrante: Prof. Paulo
Bertolucci
Seminário: O paradoxo de 2020. Grupo de
pesquisa avanços na Saúde e seus
impactos nas relações humanas.
Coordenador Renato Janine Ribeiro
Webinário: Ódio, intolerância e violência
em uma era de crise da democracia

D5

D 12

RP

Implementação do Grupo de Estudo e
Pesquisa SciCi - Science in Circulation,
com dois eixos principais: 1- Circulação
Internacional das Ciências Sociais: Brasil,
França e Estados Unidos (1920-1945); 2 Sistemas de Saúde em perspectiva
comparada: O SUS e o NHS, histórias em
contraste.
Implementação do Grupo de Estudo e
Pesquisa Avanço na saúde e seu impacto
nas relações humanas
Estruturação dos Polos nos campi da
Universidade, estabelecendo o eixo
principal de trabalho de cada um deles
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PR

representativa. Notas de pesquisa.
Palestrante: Prof. Sérgio Adorno
Webinário: Research ethics and integrity
issues about covid-19 research on humanwhat have we learned so far?. Palestrante:
Profa. Marisa Russo
Webinário: Homenagem a Elisaldo Carlinipioneiro na pesquisa sobre drogas
psicotrópicas no Brasil: aspectos sociais,
éticos e legais. Palestrante: Prof. Sérgio
Tufik
Webinário: As oportunidades perdidas na
pandemia. Palestrante: Prof. Renato
Janine Ribeiro
Webinário: Caminhos da diplomacia em
tempos de pandemia. Palestrantes: Profa.
Suher Carolina Yabroudi e Prof. Amâncio
Jorge de Oliveira
Webinário: Abertura e compartilhamento
de dados em tempos de covid-19.
Palestrante: profa. Iscia Lopes Cendes
Webinário: Impacto da covid-19 na saúde
indígena: o caso do Xingu. Palestrantes:
Profa. Sofia Mendonça e Mariana Queiroz
Webinário: Novas formas de
enfrentamento dos problemas associados
ao uso de álcool e outras drogas em
tempos de pandemia. Palestrante: Profa.
Maria Lucia O.S. Formigoni
Webinário: A ética na pandemia.
Palestrante: Ugo Giorgetti
Webinário: As condições sanitárias de
refugiados e imigrantes no atual cenário
da pandemia covid-19 no Brasil.
Palestrante: Prof. João Alberto Alves
Amorim
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6. Conclusão
O

Plano

de

Desenvolvimento

Institucional

Unifesp,

implementado

e

monitorado entre os anos de 2016 a 2020, alcançou êxito quanto à sua concretização.
Isso se explica pelos índices de realização das diretrizes instituintes pelas áreas
envolvidas no plano, estes, em maioria, apresentando resultados acima de 80% de
cumprimento, conforme demonstrado pelos dados apresentados no relatório.
Quanto às ações propostas pelos participantes, apresentaram um bom
desenvolvimento ao longo do quinquênio, possibilitando assim a realização dos planos
traçados, implementados e monitorados. Ações com índice abaixo de 80% de realização
foram justiﬁcadas de modo pontual por seus proponentes. As justiﬁcativas ilustram o
trabalho conjunto e a consolidação de estratégias traçadas entre as áreas proponentes e
a equipe da Pró-Reitoria de Planejamento.
Apesar do notável resultado positivo quanto a realização do PDI 2016-2020,
temos clareza que tivemos assimetrias derivadas de uma cultura de planejamento
baseada em dados estratégicos, constituição de objetivos e metas ainda não totalmente
incorporadas. No entanto, isso não comprometeu a realização do plano em sua
totalidade, conforme resultados apresentados neste relatório.
Valiosos aprendizados foram absorvidos no percurso de efetivação do Plano de
Desenvolvimento Institucional 2016-2020, possibilitando estratégias mais assertivas na
elaboração de planos subsequentes. O PDI 2021-2025 aprimorou mecanismos de
avaliação, indicadores e metas, não apenas para acompanhamento das ações, mas
focando no desempenho de resultados acadêmicos e administrativos claramente
mensuráveis. A prestação de contas passará a ocorrer trimestralmente e não
anualmente e as informações serão disponibilizadas em tempo real em um Painel
online de acompanhamento das metas do PDI.
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