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APRESENTAÇÃO 

 

Este relatório compreende o período de novembro de 2018 a maio de 2019, 

primeiro semestre da Gestão 2018-2022 e tem como finalidade fornecer informações sobre as 

principais ações efetivadas pela Superintendência de Planejamento, Pró-Reitorias, 

Superintendência de Planejamento e órgãos de apoio do Gabinete. 

A Uergs é uma fundação instituída e mantida pelo Poder Público, atualmente 

vinculada à Secretaria Estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia (SICT). Tem os objetivos 

de oferecer cursos de graduação e de pós-graduação, desenvolver a pesquisa e a extensão 

universitária com foco na inclusão social e na promoção do desenvolvimento regional, 

redução das desigualdades e do êxodo populacional no Estado. Está presente em 20 das 28 

regiões dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (COREDEs), e em 24 municípios.   

Os cursos de graduação da Uergs habilitam tecnólogos, bacharéis e licenciados para 

atuarem nas áreas das Ciências Humanas, Ciências Exatas e Ciências da Vida e do Meio 

Ambiente. O ingresso ocorre mediante Sistema de Seleção Unificada (SiSU) do Ministério da 

Educação (MEC), com edital complementar através do Exame Nacional de Ensino Médio 

(Enem).  Conforme sua Lei de Criação (11.646 de 10 de julho de 2001), 10% das vagas dos 

cursos de graduação são reservadas para candidatos com deficiência, e 50% para candidatos 

com hipossuficiência econômica. Nesta reserva são asseguradas vagas para candidatos negros 

e indígenas, em proporção no mínimo igual à população que os representa no Estado, de 

acordo com o censo mais atual do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A 

Uergs foi pioneira na reserva de vagas discentes para a graduação, um diferencial desta 

Universidade, bem como sua inserção em diferentes regiões do Estado, oportunizando acesso 

ao ensino superior nas mais longínquas localidades.  

Em relação aos cursos de pós-graduação, um dos objetivos institucionais constantes 

no PDI 2017-2021 é destinar recursos e esforços para a implementação e consolidação dos 

cursos de pós-graduação Stricto Sensu. Neste sentido, a Uergs tem dedicado efetiva atenção 

aos cursos de pós-graduação Lato Sensu, à formação de grupos de pesquisa, produção e 

publicação científica. Como resultado desses esforços, hoje podemos contar com a aprovação 

de um total de cinco cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu na Universidade. Desses, temos 

dois mestrados profissionais em andamento, um em Educação (Unidade Litoral Norte – 

Osório) e o outro em Ambiente e Sustentabilidade (Unidade Hortênsias – São   Francisco de 
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Paula). Em 2018 tivemos a aprovação de outros três Mestrados. Entre estes cursos o primeiro 

Mestrado Acadêmico, em Sistemática e Conservação da Diversidade Biológica (Porto Alegre, 

em parceria com a Fundação Zoobotânica – FZB); e outros dois Mestrados profissionais: em 

Ciência e Tecnologia de Alimentos (Encantado); e em Formação Docente em Ciências, 

Tecnologias, Engenharias e Matemática (Guaíba). Esses dois últimos cursos estão em fase de 

seleção de discentes (maio de 2019). 

A Universidade vem mantendo a faixa 4 no Índice Geral de Cursos (IGC) 

divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP), indicador que avalia a qualidade das Instituições de Ensino Superior (IES) em uma 

escala de 1 a 5. Salienta-se que apenas 20,5% das IES do país encontram-se nas faixas 4 e 5. 

O conceito médio de graduação coloca a Uergs entre as cinco melhores Universidades 

públicas do Estado. Estes conceitos comprovam que a Uergs garante ensino gratuito e de 

qualidade ainda que em momento de crise financeira e política enfrentadas pelo Estado e pela 

Nação.   

A maioria das IES, no Brasil, inclusive as públicas, possuem taxas significativas de 

ociosidade de vagas, segundo dados do Censo da Educação Superior. Comprometida com a 

otimização dos recursos, a Uergs, regularmente, abre vagas remanescentes para ingresso 

regular, por meio de edital de mobilidade acadêmica, possibilitando transferência interna e 

externa, reingresso e ingresso de diplomados. 

Tendo em vista a situação financeira do Estado, o orçamento da Universidade vem se 

mantendo praticamente o mesmo desde 2014, estando muito aquém das reais necessidades, 

conforme planejamento orçamentário aprovado pelo Conselho Superior da Uergs (CONSUN). 

Este agravante impede o avanço das políticas da Instituição e compromete o atendimento das 

metas estabelecidas no planejamento anual de desenvolvimento, no que tange ao ensino, 

pesquisa e extensão. Na tentativa de suprir, em parte, a escassez de recursos financeiros e os 

relativos à infraestrutura, a Uergs vem investindo na captação de recursos externos, como os 

federais, e parcerias com outras Instituições, a fim de manter a qualidade e eficiência das 

atividades que lhe são inerentes, cumprindo com a legislação vigente e respondendo as 

demandas e necessidades regionais.  

Conforme proposto no planejamento da atual gestão, reiteramos, cotidianamente, o 

compromisso assumido, de construir possibilidades para uma Universidade que seja ativa, que 

atue de forma íntegra, inteira, na promoção do ensino de graduação, de pós-graduação, da 
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pesquisa e do desenvolvimento científico e tecnológico e das ações de extensão. Nesse 

sentido, nossa gestão tem como meta uma Universidade integrada ao desenvolvimento 

regional e integradora, que busque construir espaços de convergência entre os diferentes 

atores sociais, políticos e econômicos no estado do Rio Grande do Sul, na construção de um 

desenvolvimento sustentável. 

Consideramos como grandes desafios para a gestão da Universidade, a conquista de 

maior autonomia financeira e administrativa, a manutenção, ampliação/adequação de 

infraestrutura física condizente com as necessidades da Universidade e a revisão e 

realinhamento dos instrumentos legais da instituição. A criação de políticas de 

valorização dos docentes e do pessoal de apoio técnico e administrativo; o fortalecimento 

de políticas estudantis, capazes de atender às demandas específicas – como de acesso e 

de permanência na Universidade; e o fomento aos cursos de pós-graduação stricto sensu. 

Observamos que os itens elencados são pautas chave a serem implementadas ao longo dos 

quatro anos de gestão.  

A autonomia financeira e administrativa, prevista na Constituição Federal de 19881 e 

na Lei Federal nº 9.394/96 (LDB), vem sendo trazida em todos os diálogos realizados com o 

governo. Salienta-se, insistentemente, sobre a importância da garantia do repasse integral do 

percentual previsto na Constituição Estadual de 0,5% do orçamento do estado para o Ensino 

Superior Estadual, da implantação do Fundo Especial da Uergs - FEUergs e da ampliação dos 

poderes e responsabilidades da instituição em processos técnico-administrativos gerenciados 

atualmente pelo estado, tais como licitações, obras, etc. 

A busca pela excelência – acadêmica e de gestão –  é pautada pelo aumento do quadro 

de servidores (docentes e pessoal de apoio técnico e administrativo), conforme previsto no 

Plano de Empregos, Funções e Salários, e garantia de reposição automática e imediata em 

função de desligamentos e afastamentos temporários, visando a continuidade e estabilidade 

dos serviços prestados pela instituição; pela implantação das estruturas administrativas 

                                                 

1 Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e 

obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

§ 1º É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros, na forma da lei. (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 11, de 1996). 

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 11, 

de 1996). 
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previstas nas Unidades sedes dos Campi Regionais, conforme deliberação pelo Consun, com 

consequente desconcentração de processos administrativos; e com a implantação de políticas 

de gestão estratégica de pessoas da instituição. 

Cabe, ainda, ressaltar que a Gestão 2018-2022 vem mantendo diálogo permanente 

com o Governo do estado. Tão logo iniciou o Governo Eduardo Leite, o Reitor e sua equipe 

de Gestão vem participando de agendas específicas com as diferentes Secretarias de Estado. 

No dia 03 de maio desse ano, o Reitor, foi recebido em audiência pelo próprio Governador, 

oportunidade em que apresentou as principais demandas da universidade.  

Em síntese, desde novembro de 2018, a gestão tem trabalhado arduamente em três 

principais frentes: atendimento às demandas urgentes originárias da gestão anterior; ajustes e 

adequações técnico-administrativas; e (re) estruturação com vistas ao desenvolvimento 

estratégico da Universidade. 

A seguir, retomamos o plano proposto pela gestão e apresentamos uma síntese das 

ações previstas, para na sequência, informarmos a efetivação do que foi realizado nos 

primeiros seis meses. 
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AÇÕES PROPOSTAS - PLANO DE GESTÃO 2018-2022 

 

GESTÃO ADMINSTRATIVO-FINANCEIRO 

 

 Valorizar a Avaliação Institucional, considerando seus resultados no planejamento e 

nas ações da Universidade; 

 Atuar na Renovação de Credenciamento da Universidade junto ao Conselho 

Estadual de Educação (conforme Art. 79, inciso II da Resolução 323/2012) que 

estipulou 10 anos para a renovação do credenciamento da Uergs. O Prazo vence em 

2022;   

 Democratizar as instâncias deliberativas e consultivas, buscando ampliar a 

participação da sociedade nas decisões sobre os rumos da Universidade; 

 Criar o Fundo Especial de fomento ao ensino, à pesquisa e à extensão, garantindo 

maior autonomia financeira. 

 

GESTÃO DA INFRAESTRUTURA ACADÊMICO-ADMINISTRATIVA 

 

 Ampliar investimentos nas tecnologias de informação e comunicação, como 

instrumentos para a qualificação das ações da Universidade e de aproximação entre as 

Unidades Universitárias; 

 Efetivar parcerias para qualificar as estruturas físicas e instalações das Unidades 

Universitárias; 

 Efetivar um Campus Central, que reúna a Unidade Universitária em Porto Alegre, 

Biblioteca Central e Reitoria. 

 

GESTÃO DE PESSOAS: VALORIZAÇÃO DO CORPO FUNCIONAL 

 

 Atuar junto ao Governo estadual pela ampliação do quadro de pessoal (docente, 

técnico e de apoio administrativo), conforme Plano de Empregos, Funções e Salários; 

 Construir política de valorização para os técnicos e pessoal de apoio administrativo, 

bem como atividades de acolhimento aos ingressantes; 
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 Reativar o Programa de Formação Continuada de Docentes (PFCD) e das ações da 

Pedagogia Universitária, com atividades de acolhimento. 

  

GESTÃO PEDAGÓGICA: ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

 

 Institucionalizar e ampliar a qualidade da oferta dos serviços de ensino 

(graduação e pós-graduação lato e stricto sensu), consolidando sua infraestrutura 

física, mediante conquista de espaços próprios, disponibilização de acervo 

bibliográfico em meio digital e qualificação de laboratórios com vistas ao 

reconhecimento de sua Excelência Acadêmica; 

 Adequar os serviços de ensino às demandas locais e ao horizonte estratégico da 

Universidade; 

 Ampliar a mobilidade acadêmica mediante intercâmbios e parcerias; 

 Fortalecer os grupos de pesquisa; 

  Consolidar os Programas de Pós-graduação Stricto Sensu em atividade e elevar 

seus conceitos junto a CAPES. 

 Implementar os primeiros programas de doutorado da Instituição. 

 Fortalecer e qualificar a Extensão Universitária, por meio da construção de 

diversos canais de interlocução com a sociedade 

 

POLÍTICAS DE APOIO ESTUDANTIL 

 

 Expandir os serviços de atendimento e orientação aos acadêmicos, buscando 

melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem;  

 Implementar políticas de permanência estudantil; 

 Criar formas de ampliar a participação discente no Fórum Permanente Discente 

(Fopedi), como canal de interlocução para a proposição e reformulação das 

políticas estudantis;  

 Implementar novos programas institucionais de bolsas (p. ex. Iniciação à 

Docência (“PIBID Institucional”).  
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INSTITUCIONALIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE 

 

 Estatuinte Universitária – promover a revisão do Estatuto da Universidade, 

considerando o novo contexto da Uergs, hoje com um quadro efetivo de professores, 

técnicos e pessoal de apoio administrativo, em cenário distinto daquele de 2004, 

quando o atual estatuto foi aprovado.  

 Propor ao Governo do Estado um Grupo de Trabalho para identificar a necessidade de 

alterações na legislação estadual, a fim de adequar os institutos jurídicos à 

existência de uma instituição peculiar como uma Universidade, assegurando sua 

Autonomia. 
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AÇÕES EFETIVADAS  

 

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO (SUPLAN) 

 

 A Superintendência de Planejamento (Suplan) orienta, coordena e supervisiona as 

atividades de planejamento, que abrangem o Projeto Político Pedagógico Institucional (PPI), 

o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), o Plano Plurianual (PPA) e a proposta de 

Lei Orçamentária Anual (LOA), além da criação e reformulação de cursos. Também é 

responsável pela avaliação da Uergs e pela elaboração do Relatório de Avaliação Institucional 

Anual e Relatórios de Avaliação de Cursos, com informações institucionais relativas à 

infraestrutura, às atividades didático-científicas e técnico-administrativas, apoiando a 

Comissão Própria de Avaliação (CPA). Abrange também as Coordenadorias de Áreas, 

instâncias responsáveis pelo planejamento e articulação das atividades que integram o Ensino, 

a Pesquisa e a Extensão, bem como pela política institucional nas áreas de conhecimento. 

 Na SUPLAN, os seis primeiros meses de gestão foram marcados por inúmeras 

atividades que tiveram desde objetivos diagnósticos e avaliativos sobre o andamento dos 

processos, até objetivos reestruturantes e propositivos, com vistas ao atingimento das metas 

de propostas, especificamente, no que tange à competência da Superintendência.  

 Inicialmente a SUPLAN trabalhou na recomposição do seu quadro funcional, no 

sentido de efetivar maior definição na sua proposta de ser um setor que possa planejar com 

maior eficiência. Para tanto, reitera-se, diariamente, a necessidade da avaliação e do 

monitoramento constante. Acredita-se que dessa forma se conseguirá maior transparência 

sobre os dados institucionais e, por consequência, um melhor e mais eficiente planejamento.  

 Algumas modificações, em relação à configuração que vinha tendo na gestão anterior 

foram propostas. O deslocamento da Diretoria de Assuntos Institucionais para o Gabinete foi 

realizado por entendermos que seria uma forma de dar maior apoio ao Reitor, especialmente 

no que se refere à articulação política, captação de recursos e dominialidade. 

 É proposta de nossa gestão, igualmente, que a Coordenadoria de Avaliação 

Insitucional, desempenhe um papel preponderante. A avaliação institucional deve ser vista 

como um importante processo que permita aos gestores um efetivo planejamento de ações que 

visem à melhoria da qualidade institucional. Contudo, o setor ainda passa por necessárias 

adequações, especialmente no referente a composição de quadro. 
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 A SUPLAN, empenhada em fazer um trabalho qualificado vem investindo em 

planejamento, em metodologias mais efetivas, capazes de fazer diagnósticos precisos que 

possam suprir as ações necessárias aos projetos de desenvolvimento. Nesse sentido se fazem 

necessárias ações itinerantes, para escuta, visão, compartilhamento, reflexão, avaliação e 

proposições eventuais de alterações de rumos e/ou de estrutura. Tudo isso, vem sendo 

realizado sem perder de vista a missão da Universidade, as competências de cada um dos 

setores e áreas de conhecimento, e o cumprimento de acordos e contratos firmados. Nesse 

sentido estamos trabalhando de forma dialógica e com maior nível de descentralização 

possível. 

 A seguir, listamos algumas das principais ações executadas neste período. 

Observamos, contudo, que todas elas se articulam a inúmeras outras e às demais Pró-reitorias, 

setores e departamentos da Uergs. 

 

Desenvolvimento Institucional 

 

- Participação na Comissão Organizadora do 9º SIEPEX; 

- Cadastramento de emendas OGU 2019; 

- Alteração de planos de trabalhos e solicitação de renovação de emendas parlamentares, em 

conjunto com o DECONV; 

- Revisão do PDI: constituição de comissão e encaminhamentos; 

- Realização cursos de capacitação para a elaboração do PPA 2020-2023; 

- Participação nas ações do Planejamento Estratégico do Governo do Estado; 

- Elaboração do Mapa Estratégico da Uergs em suas articulações com Secretaria de Inovação, 

Ciência e Tecnologia (SICT). 

 

Planejamento Orçamentário 

 

- Gestão das Consultas Populares; 

- Implantação Centro de Custos; 

- Revisão do PDI: constituição de comissão e encaminhamentos; 

- Acompanhamento Planejamento Estratégico do governo do estado; 

- Realização cursos de Introdução ao PPA. 
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Coordenadorias de Áreas 

 

- Registro e atualização no CREA E CRQ; 

- Articulação com os NDEs para atualização dos PPCs; 

- Ajustes no Calendário Acadêmico 2020; 

- Participação na Comissão Científica do 9º SIEPEX;  

- Comissão de Revisão do PDI;  

- Contatos sobre convênios com outras Instituições;  

- Análise ingresso acadêmico 2019; 

- Auxílio com laboratórios químicos nas Unidades. 

 

Avaliação Institucional 

 

- Elaboração do Relatório de Autoavaliação Institucional para o MEC; 

- Revisão do PDI: constituição de comissão e encaminhamentos; 

- Elaboração de Relatórios Gerenciais; 

- Elaboração do Relatório de Gestão; 

- Elaboração de Relatórios para Reconhecimento de Curso; 

- Representação da Universidade junto ao CEEd e ao FORPROFE; 

- Elaboração de Processo para Credenciamento da Universidade para oferta de Cursos de 

Graduação em EAD no portal e-MEC;  

- Representação na Comissão de Revisão do PDI. 

 

Informações Institucionais 

 

- Elaboração de estudo sobre dados gerais dos cursos, analisando taxas de sucesso, evasão, 

ingresso, etc; 

- Atualização do Banco de Informações Institucionais. 
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PRÓ-REITORIA DE ENSINO (PROENS)  

Coordenadoria de Ingresso, Controle e Registro Acadêmico 

• Planejamentos das Unidades: lançamento no sistema da Solis do cadastro dos 

componentes curriculares a serem oferecidos pela Unidade no semestre vigente. 

• Ingresso: janeiro e fevereiro (SISU): Oferecimento de 1445 vagas para ingresso 

regular através do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) e do processo complementar 

Enem. O setor realizou a matrícula no sistema acadêmico de 1278 alunos ingressantes 

via SiSU/Enem. 

• Colação de Grau: Foram realizadas 35 colações de grau nos meses de janeiro, 

fevereiro e março de 2019, incluindo colações de grau em gabinete e em sessão 

solene, em que 268 alunos formaram-se.  

• Rematrículas: Após o período das rematrículas, efetuamos os seguintes 

procedimentos por Unidade:  levantamento de perda de vínculo de alunos por 

infrequência ou por aproveitamento. 

• Transferências de alunos da uergs para outras instituições: Transferências de 

alunos para outras instituições, além de transferências ex-officio. 

• Emissão de diplomas 

• Arquivo de documentos 

• Atendimento aos públicos interno e externo 

• Emissão de relatórios conforme solicitações internas e externas,  

• Apoio à elaboração da proposta de calendário acadêmico  

• Descentralização da emissão dos históricos: Iniciou-se o processo de 

descentralização da emissão dos históricos por meio de treinamento aos chefes de 

unidades inicialmente de quatro unidades universitárias -  Alegrete, Cruz Alta, Guaíba 

e Santa Cruz do Sul. 

• Análise de procedimento para descentralização dos processos de implementação 

de estágios-não remunerados: Suplan, Núcleos docentes estruturantes e Proens. 

 

Coordenadoria de Assuntos Acadêmicos 

 Núcleo de supervisões de área  

• Ajuste, organização e justificativa em relação ao acompanhamento dos processos 

de autorização de concursos e processos seletivos; contratação de professores 
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aprovados em concurso e processo seletivo 

• Planejamento de ensino de graduação 

• Recebimento dos planejamentos das Direções Regionais e ajustes  

• Cadastro de 15 professores colaboradores voluntários (Resolução 03/2018);  

• Apoio coordenadores dos cursos de graduação descontinuados (Administração 

Rural e Agroindustrial Encantado e São Francisco de Paula e Gestão Pública - 

Porto Alegre e Frederico Westphalen) para finalização dos currículos;  

• Apoio tratativas aditivo de convênio Fundação Liberato a fim de atender as 

aulas práticas dos alunos de Porto Alegre; 

• Revisão planejamento semestral de ensino de graduação a fim de garantir 

oferta regular dos componentes curriculares  

• Aproximação com os coordenadores de curso: reuniões por videoconferência ou 

hangout, pautas como matrículas, planejamentos e prática da EAD.  

• Estabelecimento de fluxo para matrícula de alunos especiais (Resolução 013/2018) 

• Reunião em maio com Diretores Regionais sobre planejamentos e diárias, realizada 

em conjunto com a PROAD. 

 

 Núcleo de Educação a Distância (NEAD)  

• Aprovar Resolução CONEPE 003/2019 que regra os componentes curriculares a 

distância em cursos de graduação presenciais;  

• Processo de credenciamento da Uergs no sistema e-MEC para a oferta de cursos na 

modalidade a distância; 

• Estruturar formação continuada para os docentes que irão atuar no curso EaD e demais 

docentes que atuarem nesta modalidade;  

• Implementar estúdio para gravação de vídeo-aulas e dar suporte de gravação/edição;  

• Composição de um Colegiado em rede para fortalecimento das ações EAD;  

• Realização de projeto piloto de uso da Videoconferência como suporte para aulas na 

graduação: inicialmente realizado com as disciplinas Informática Aplicada, Reitoria - 

Erechim; Química Geral e Orgânica, unidades Porto Alegre - Soledade Fundamentos 

de Matemática Porto Alegre - São Borja;  

• Processo de migração Moodle hospedado na Procergs para o servidor institucional 

interno 

• Implementação das alterações referentes ao EAD no Solis. 

 

 Núcleo de intercâmbio universitário (NIU) 
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• Implementação do Acadêmico em Intercâmbio Nacional no Solis. 

• Seleção matrícula e acolhida de aluno de música da UEPA para cursar o semestre 

2019/1 na unidade em Montenegro. 

 

Coordenadoria de Qualificação Acadêmica 

A Coordenadoria de Qualificação Acadêmica é composta pelos Núcleos de 

Atendimento ao Discente e de Formação Inicial e Continuada de Professores. Destacamos as 

atividades abaixo. 

 

 Implementação de 311 Bolsas do Programa Prodiscência  

 Implementação de 110 Bolsas do Programa Monitoria 

 Revisão da Resolução 023/2015 do Prodiscência 

 Realização de reunião do Fórum Permanente de Discentes 

 Atendimento aos acadêmicos inclusos 

 Projeto de Recursos didáticos utilizando impressora 3D:  projeto realizado pela 

Unidade de Porto Alegre em conjunto com a Coordenadoria de Qualificação 

acadêmica da Proens.  

 Projeto Capacitação de Docentes em Impressora Braile: em fase de implantação, 

projeto conjunto entre Unidade de Cruz Alta e Coordenadoria de Qualificação 

acadêmica da Proens.  
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PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO (PROPPG) 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação nestes primeiros 6 meses consolidou e 

ampliou várias ações na universidade, entre elas, destacamos as seguintes: 

- Ampliação de aproximadamente 10% no número de bolsas INICIE concedidas e oriundas de 

recursos próprios da instituição em comparação com ano de 2018. 

- Implementação de dois novos programas de pós-graduação na modalidade mestrado 

profissional, sendo eles o Mestrado Profissional em Ciência e Tecnologia de Alimentos na 

unidade de Encantado e o Mestrado Profissional em Docência para Ciências, Tecnologias, 

Engenharias e Matemática na unidade de Guaíba. 

- Oferecimento de 14 cursos de pós-graduação em nível lato sensu. 

- Crescimento de mais de 15% no número de discentes na pós-graduação em relação ao ano 

de 2018. 

- Criação e operacionalização do Laboratório de Estudos Avançados Multidisciplinares, 

LEAM, na cidade de Gramado. Este laboratório de estudos avançados conta com a 

participação de 9 Núcleos Temáticos de pesquisa e várias instituições de ensino e pesquisa, 

entre elas a UERGS, UFRGS, UFPEL, UFSM e Polo UAB-Gramado. 

- Desenvolvimento da nova plataforma Web da PROPPG no endereço proppg.uergs.edu.br. 

Esta plataforma será o principal canal de comunicação entre a PROPPG e público interno e 

externo da universidade, divulgando por exemplo, informações sobre as principais pesquisas 

em andamento e seus impactos para a sociedade do Rio Grande do Sul e Brasil. 

- Ações para ampliar a internacionalização na UERGS. Em maio houve a primeira missão 

internacional da PROPPG a França. Nesta missão foi reforçada a parceria entre a UERGS e a 

Universidade de Le Mans. 
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PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO (PROEX) 

 

A extensão universitária promove e amplia a interação entre a Instituição e a 

Sociedade, por meio de ações que incentivam e garantem desenvolvimento e a transformação 

mútuos. As ações de extensão ampliam a integração entre o ambiente institucional e a 

comunidade, reforçando a divulgação do ensino e da pesquisa de forma a contribuir para o 

desenvolvimento sustentável de seu entorno social.  

A Extensão é o elo entre as atividades universitárias – ensino/pesquisa – e a sociedade. 

Possibilita efetividade no conceito de “quádrupla hélice” dos sistemas de inovação 

permitindo interação entre governo – indústria – universidade – sociedade (Figura 1). Isto 

permite que o desenvolvimento científico e tecnológico culmine na INOVAÇÃO de forma 

inteligente, sustentável e inclusiva; atendendo a necessidade real da sociedade. 

Figura 1. Representação da Tripla Hélice dos sistemas de inovação incluindo Governo, Empresas e 

Universidade que evolui para a Quádrupla Hélice ao incluir a Sociedade como novo componente. A 

Extensão seria a ligação entre os componentes da Hélice e a sociedade.  

 

(Modificado de Androtec | Audy, J & Piquet, J.) 

 

Em 2018, foram realizadas mais de 250 atividades de extensão promovidas pelos 

professores, corpo técnico administrativo e estudantes da UERGS. Foram beneficiadas por 

estas ações mais de 80.400 pessoas em todo o Estado. A compilação e análise destes dados 

foram uma das primeiras atividades da equipe da Proex após a nova Gestão assumir as 

funções administrativas. 

Outras funções de cunho administrativo, que envolveram a Proex, tiveram o objetivo 

de aprimorar processos e reduzir burocracia facilitando o diálogo entre a Pró-Reitoria e a 

comunidade universitária como um todo (Quadro 1). As ações podem atender diretamente 

docentes, corpo técnico administrativo e estudantes; todavia a médio e longo prazo refletirão 

na melhoria dos processos e no aprimoraramento das relações com a sociedade. 
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Quadro 1. Principais ações de cunho técnico-administrativo desempenhados pela equipe da Pró-Reitoria 

de Extensão no período de novembro de 2018 a maio de 2019 (Relatório de seis meses de Gestão). 

Ação / Descrição  Público beneficiado  

Criação do grupo Proex-Informa para comunicação com docentes e chefes 

de unidades 

Docentes | Corpo técnico 

administrativo  

Implementação de novo procedimento para recebimento dos relatórios de 

projetos Probex e de Fluxo contínuo 
Docentes | Bolsistas 

Recebimento relatórios Probex projetos executados em 2018 Docentes | Bolsistas 

Análise dos dados – público beneficiado pelos projetos de Extensão 2018 UERGS  

Aprimoramento do sistema de submissão dos projetos de extensão que 

concorrem ao Programa de Bolsas de Extensão (Probex), com redução da 

quantidade de anexos e submissão on-line das propostas 

Docentes 

Revisão e publicação do Edital Probex, com priorização de projetos com 

cunho claro de extensão 

Docentes | Estudantes | 

Sociedade 

Organização das ações de Fóruns Sociais Mundiais e Stand da Uergs 

durante as ações do Fórum 

Docentes | Corpo técnico 

administrativo | Estudantes | 

Sociedade  

Implementação das bolsas de extensão – Sistema acadêmico Solis Docentes | Estudantes  

Elaboração de documentos para Secretarias de Estado com o objetivo de 

divulgar as ações da Universidade e apresentar propostas de parcerias 
UERGS | Sociedade  

Identificação dos fluxos e processos da ProEx, elaboração de documento 

para registro, aprimoramento e transição de gestões 
UERGS 

Lançamento do Edital Melhor Idade 1º Semestre 2019| Divulgação das 

vagas | Inscrição de candidatos 

Docentes | Estudantes | 

Sociedade 

Atualização dos documentos disponíveis na Intranet / Banco de Arquivos 

da UERGS - BAU 

Docentes | Corpo técnico 

administrativo 

Apresentação de proposta de implementação de site institucional da Pró-

Reitoria de Extensão (https://proex.uergs.edu.br/) 
UERGS | Sociedade 

Projeto Ciência, Câmera e Transformação (Continuidade)  

Docentes | Corpo técnico 

administrativo | Estudantes | 

Sociedade 

Apoio e organização do 9º Salão Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(SIEPEX)  

Docentes | Corpo técnico 

administrativo | Estudantes 

Apoio e organização da IV Jornada de Pós-Graduação da UERGS (JPG) 
Docentes | Corpo técnico 

administrativo | Estudantes 

Organização Institucional Programa Tudo a Ler  

Professores da Educação Básica 

| Secretaria da Educação 

|Secretaria da Cultura | 

Sociedade 

Aprimoramento da Revista Eletrônica Científica da UERGS, com proposta 

de nova identidade visual  

Docentes | Corpo técnico 

administrativo | Estudantes | 

Sociedade 

Apoio realização 1º Dia D (parceria SEDUC, Undime e Sinepe | 12 de Abril)  

Professores e Gestores da 

Educação Básica | Secretaria da 

Educação | Sociedade 

Incentivo a implementação de empresas juniores nas unidades da UERGS – 

Revisão | atualização das regulamentações 
Estudantes | Sociedade  

https://proex.uergs.edu.br/
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Destacamos ainda ações/projetos/iniciativas que envolveram diretamente a equipe da 

Pró-Reitoria e estão registradas especialmente devido ao público beneficiado e a visibilidade 

que as mesmas proporcionaram para a instituição (Quadro 2).  

Quadro 2. Principais ações de extensão com ação direta da equipe da Pró-Reitoria de Extensão no período 

de novembro de 2018 a maio de 2019 (Relatório de seis meses de Gestão).   

O que? Objetivo e público alvo Saiba mais... 

P
ro

g
ra

m
a

 M
e

lh
o

r 

Id
a

d
e

 

Possibilita que pessoas com 30 anos ou mais realizem disciplinas nos 

cursos de graduação e pós-graduação da universidade, tendo acesso à 

atualização de conhecimentos. Incentivam a atualização e a busca de 

uma pós-graduação (ou outro curso de graduação). Oportuniza o 

aprimoramento de um público que atua diretamente no 

desenvolvimento econômico e social do Estado. São beneficiadas cerca 

de 300 pessoas/ano. Ocorrem semestralmente. 

Divulgação Melhor Idade 

F
ó

ru
n

s 
S

o
ci

a
is

 M
u

n
d

ia
is

 A UERGS desempenhou papel essencial para a realização dos Fóruns 

Sociais Mundiais da População Idosa, das Pessoas com Deficiência e das 

Diversidades, que ocorreram entre 28 de janeiro e 1° de fevereiro de 

2019. Entre os temas discutidos durante os fóruns – com organização 

direta de funcionários do corpo docente, técnico, de apoio 

administrativo e de estudantes da UERGS – estavam arte, diversidade 

sexual, saúde pública e biodiversidade. O público principal das 

atividades foi de pessoas idosas, deficientes e das diversidades; tendo 

sido beneficiados 400 pessoas nas 14 atividades propostas pela 

Universidade. 

Fórum social Mundial da 

pessoa idosa 2019  

 

Relato participação Uergs 

no Fórum 

 

 

P
ro

je
to

s 
d

e
 

E
x

te
n

sã
o

 

Foram implementados 126 projetos até maio de 2019, entre Probex e Fluxo Contínuo. Foram distribuídas 

85 bolsas de extensão. De acordo com as planilhas preenchidas pelos coordenadores, o público 

beneficiado será de aproximadamente 98 mil pessoas em todo o Estado. O prazo para relatórios é até 30 

dias após a previsão de finalização das atividades, conforme previsto pelo coordenador. Os dados sobre 

os projetos serão inseridos no site institucional da Pró-Reitoria de Extensão, para tal mudou-se o formato 

de relatórios que passam a solicitar, além dos dados em formulário simplificado, texto curto em formato 

de “artigo” de divulgação científica para publicação.  

D
ia

 D
 –

 F
o

rm
a

çã
o

 

co
n

ti
n

u
a

d
a

 d
o

ce
n

te
 

Em 12 de abril de 2019 foi realizado em todo o Estado o 1º Dia D – 

Formação continuada de professores em relação à BNCC e ao 

Referencial Curricular Gaúcho (RCG) (Etapas Educação Infantil e Ensino 

Fundamental). Foram propostas atividades aos gestores e docentes. O 

diagnóstico foi respondido por mais de 47 mil profissionais da educação 

do Estado. O Desafio, utilizando Design Thinking, propôs reflexão sobre 

o "ser professor" e a proposição de soluções para resolver | minimizar 

estas questões. Foram beneficiados, neste Dia D, diretamente mais de 

100 mil professores e gestores.  

Uergs participa de formação 

continuada de professores  

 

Informações site SEDUC  

P
ro

g
ra

m
a

 

T
u

d
o

 a
 L

e
r Parceria com o Instituto Estadual do Livro, tem apoio da Secretaria de Cultura e Secretaria de Educação e 

irá realizar o curso de Mediação de Leitura para professores da Rede Pública. As atividades serão 

realizadas em encontros presenciais mensais em São Luiz Gonzaga, Alegrete, Bagé, Montenegro e Porto 

Alegre. A aula inaugural irá ocorrer em Porto Alegre, no dia 07 de junho e a expectativa é que quase 18 

mil professores da educação básica sejam beneficiados com essas ações. 

https://www.uergs.rs.gov.br/uergs-oferece-vagas-para-72-cursos-do-programa-melhor-idade
https://www.uergs.rs.gov.br/uergs-realiza-acoes-no-forum-social-mundial-da-populacao-idosa
https://www.uergs.rs.gov.br/uergs-realiza-acoes-no-forum-social-mundial-da-populacao-idosa
https://www.uergs.rs.gov.br/pro-reitoria-avalia-participacao-no-forum-social-mundial-da-populacao-idosa-populacao-com-deficiencia-e-diversidades
https://www.uergs.rs.gov.br/pro-reitoria-avalia-participacao-no-forum-social-mundial-da-populacao-idosa-populacao-com-deficiencia-e-diversidades
https://www.uergs.rs.gov.br/uergs-participa-de-dia-d-de-formacao-de-professores-em-escolas-de-todo-o-estado
https://www.uergs.rs.gov.br/uergs-participa-de-dia-d-de-formacao-de-professores-em-escolas-de-todo-o-estado
http://curriculo.educacao.rs.gov.br/Texto/Detalhes?id=4
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A UERGS criou e coordena duas Olimpíadas Nacionais do Conhecimento, 

com apoio financeiro do CNPq (2015, 2017 e 2018): Olimpíada 

Nacional de Desenvolvimento de Aplicativos e Olimpíada Nacional 

de Ambientes Polares e Marinhos | 1st Hackathon for new 

technologies for Marine and Polar Research. O objetivo principal é 

desenvolver nos alunos de Ensino Médio o interesse pela inovação e 

pelo empreendedorismo. A disseminação de conhecimento envolve 

público superior a 100mil pessoas e diretamente pretende-se atender 

5mil professores do Ensino Médio e 20mil estudantes. 

 

Cerimônia premiação 2ª 

Onda  

 

Site 3ª Onda  

 

Site 1ª PolarOn  

S
a
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O SIEPEX é evento institucional que possibilita o encontro entre 

docentes, técnicos administrativos e estudantes da Instituição em um 

momento único para debate sobre os caminhos do Ensino, Pesquisa e 

Extensão da UERGS. O tema do Siepex propõe uma discussão sobre 

Novas Tendências em Educação, Economia Criativa e Sustentabilidade, 

dialogando diretamente com as tendências nacionais e internacionais 

que definem os rumos das ações de pesquisa. Este tema tem como 

objetivo proporcionar que a comunidade acadêmica proponha 

alternativas para avançar nestas questões e elevem a Universidade a 

outro patamar, mais próximo da necessidade da sociedade e da 

realidade que exige reflexão e transformação. A previsão é de que 

participem do evento cerca de 1200 pessoas no período de 26 a 28 de 

junho de 2019. 

 
 

Site do Siepex  

 

 

https://www.uergs.rs.gov.br/olimpiada-de-aplicativos-premia-vencedores-da-2-edicao
https://www.uergs.rs.gov.br/olimpiada-de-aplicativos-premia-vencedores-da-2-edicao
https://www.facebook.com/3aonda
https://www.facebook.com/hackathonpolar/
https://www.uergs.rs.gov.br/siepex
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PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO (PROAD)  

 

A Pró-reitoria de Administração da UERGS é composta por quatro Departamentos, 

sendo estes o Departamento de Projetos Especiais, o Departamento de Recursos Humanos, o 

Departamento Administrativo e o Departamento de Controle Orçamentário, Financeiro e 

Contábil.  

 

De forma ampla, a PROAD desenvolveu e esteve envolvida nas seguintes ações:  

 

 Recomposição do Grupo Setorial de Custos com a participação dos membros no curso 

da Secretaria da Fazenda – RS e sistematização das despesas da Universidade. 

 1ª SIPAT promovida exclusivamente pela Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes (CIPA) da UERGS; 

 Lançamento da primeira edição do PROAD – Informa. O PROAD - Informa é o 

informativo da Pró-Reitoria de Administração e abordará assuntos relacionados aos 

departamentos que a compõem. Seu conteúdo é de caráter interno à Instituição e trará 

esclarecimentos ao corpo funcional sobre fluxos e decisões que impactam na rotina de 

trabalho na Universidade. A periodicidade de envio será mensal, podendo haver 

edições extraordinárias em caso de necessidade de comunicados urgentes. A intenção 

é criar um canal confiável de comunicação interna para que as informações oficiais 

circulem entre os setores da Reitoria e unidades com mais fluidez, tornando a rotina de 

trabalho mais organizada e eficiente. 

 Instituição do horário diferenciado de funcionamento durante o recesso acadêmico de 

verão. A Resolução CONSUN nº 001/2019 instituiu o horário de funcionamento 

diferenciado na UERGS durante o recesso acadêmico. A PROAD está fazendo a 

análise dos impactos orçamentários a partir deste horário diferenciado. 

  

Departamento de Projetos Especiais 

 

- Entrega e aprovação dos projetos executivos para construção de prédio na Unidade em Cruz 

Alta (SPI 209 1950/12 7) 

- Elaboração dos projetos executivos para as reformas prediais previstas na PPC de Tapes e 

Soledade; 
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- Entrega e aprovação dos projetos executivos para as reformas prediais e construções prevista 

na PPC de Vacaria e São Francisco de Paula; 

- OIS (Ordem de Início dos Serviços) da construção da estrutura do elevador na Unidade 

em Cachoeira do Sul (PROA 18/1950-0000317-5) 

- Homologação da TP 004/2019, para Construção do Bloco 1 na Unidade em São Luiz 

Gonzaga, após justificativas encaminhadas à JUNCOF e liberação da contrapartida; 

- Aprovação do Projeto do PPCI de São Borja; 

- Alvará de PPCI das Unidades de Três Passos, Erechim e Osório. 

- Entrega de mobiliário para os laboratórios técnicos em 11 unidades da Uergs (PROA 

18/1950-0001696-0) 

 

Departamento de Recursos Humanos 

 

- Solicitação para contratação de 7 professores substitutos (PROA: 19/1950-0000431-2); 

- Solicitação para autorização para contratação de professor de Libras para Alegrete (PROA: 

19/1950-0000165-8); 

- Homologação do concurso de Analista: Tradutor e Intérprete de Libras; 

- Solicitação para autorização para contratação de Analista: Tradutor e Intérprete de Libras 

para a Reitoria (PROA: 19/1950-0000560-2); 

- Encaminhamentos iniciais para a política de gestão de pessoas, em conjunto com CPPD e 

coordenações de área a respeito da regulamentação do ponto eletrônico; 

- Reformulação do Grupo de Reflexão sobre o trabalho oriundo do convênio com a Faculdade 

São Francisco de Assis. 

 

Departamento Administrativo 

- Licitação do Convênio FNDE 2017 para o Mestrado em Encantado (Recurso ainda não 

repassado); 

- FNDE (Emenda parlamentar Heitor Schuch, Livros 2017): Investimento para todas as 

unidades, Edital de licitação na CELIC (maio de 2019); 

- Vidrarias (2017). Relação de itens foi encaminhada pela SUPLAN à técnica de laboratório 

da unidade de Porto Alegre para obtenção de orçamentos. 
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- Contratação de intérpretes de Libras durante o ano de 2019 para Santa Cruz do Sul (02) e 

Guaíba (02); 

- Otimização das rotas de viagens para agilizar o processo de distribuição de bens para as 

unidades e reduzir gastos; 

 - Regularização dos serviços de limpeza nas Unidades e Reitoria. 

 

Departamento Controle Orçamentário, Financeiro e Contábil 

 

- Excepcionalização das diárias – PROA nº 19/1950-0000195-0. A Universidade obteve 

autorização no que tange à excepcionalidade para empenho de despesas com diárias para o 

exercício 2019.  

- Liberação das SROs para permitir a execução dos convênios sem o repasse financeiro 

conforme previsto na portaria Interministerial 242/2018.  

- Consolidação do PROA como ferramenta para solicitação de adiantamentos na Reitoria. No 

segundo semestre, esta prática deverá ser expandida às Unidades Universitárias da UERGS 

por meio de tutoriais explicativos. 

 

 

  

 


