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• Ensino de Graduação

• Ensino de Pós-Graduação

• Pesquisa

• Internacionalização

• Extensão e Cultura

• Assistência Estudantil

• Gestão de Pessoas

• Logística e Infraestrutura

• Valorização da vida, direitos
humanos, diversidades e 
enfrentamento às
desigualdades

• CODAI

EIXOS NORTEADORES





GOVERNANÇA



EIXO | ENSINO DE PÓS-
GRADUAÇÃO







EIXO | PESQUISA



• Entrada de usuários já cadastrados no CENAPESQ
através do agendamento prévio, até três vezes por
semana, com uso obrigatório de EPIs;

• Entrada de usuários nos laboratórios/setores de
pesquisa dos departamentos, unidades acadêmicas e
campi avançados mediante acordo com os responsáveis;

• Adoção de todas as medidas necessárias à proteção das
pessoas e à higienização dos ambientes e equipamentos
utilizados, conforme orientações da OMS;

• Adoção do sistema de rodízio por docentes, técnicos e
discentes nos espaços destinados a pesquisa;

• Manutenção das atividades administrativas vinculadas
à pesquisa não essenciais por via remota;



• Permissão de acesso remoto a documentos e

bibliografia;

• Adequação ou adiamento temporário de projetos de

pesquisa;

• Orientação e acompanhamento dos discentes através

de plataformas digitais;

• Limitação de acesso a alojamentos, refeitórios e

demais espaços dos campi avançados;

• Orientação para notificação imediata de casos

positivos de COVID-19 de usuário ou pessoa de seu

convívio ao e-mail do responsável pelo setor.



EIXO | 
INTERNACIONALIZAÇÃO







EIXO | ASSISTÊNCIA 
ESTUDANTIL









EIXO | GESTÃO DE 
PESSOAS







EIXO | LOGÍSTICA E 
INFRAESTRUTURA



• Sanitizar os ambientes com desinfetante
hospitalar, eficaz contra o coronavírus

• Desinfectar mobiliário e outros objetos
compartilhados por estudantes e servidores

• Disponibilizar álcool gel, álcool 70%, face
Shields aos departamentos acadêmicos e
demais setores da UFRPE

• Aplicar fitas zebras e fitas adesivas de
distanciamento nas cadeiras e bancadas nos
setores administrativos e departamentos
acadêmicos



EIXO | VALORIZAÇÃO DA 
VIDA, DIREITOS HUMANOS, 
DIVERSIDADES E 
ENFRENTAMENTO ÀS 
DESIGUALDADES



OBJETIVOS 
DO EIXO

Fortalecer, articular e desenvolver políticas de ações

afirmativas, direitos humanos e diversidades, que

agregam as dimensões étnico-racial, geracional, de

gênero e LGBTIQ+ e, inclusão de pessoas com

deficiência, sintonizadas com uma agenda

contemporânea de reconhecimento, afirmação,

implementação e consolidação de direitos em diferentes

perspectivas.

Promover maior uniformidade e transparência às ações

institucionais de enfrentamento às formas diversas de

preconceito, discriminação, racismo, homofobia,

machismo e intolerâncias



Atender às demandas do Núcleo do Cuidado Humano

frente aos desdobramentos da Pandemia e da demanda

na formação da Rede Proteção da criança e do

adolescente pertencentes às famílias pobres e periféricas.

Atender ao aumento das demandas das pessoas

com deficiência nos diferentes cursos da UFRPE,

das deficiências e/ou necessidades educativas

especiais, frente aos desdobramentos da Pandemia,

das dificuldades dos professores para realizar

atividades inclusivas em seus planos de ensino de

modo antecipado, quando os estudantes com

deficiência ou necessidades educativas especiais.



Ampliar a agenda de ações de promoção da

saúde, com foco em fatores de

risco/comorbidade para a Covid-19, além de

Intensificar ações de prevenção e promoção

no campo da saúde mental. Atuar em ações

que abordem temas relacionados à família,

maternidade, paternidade, filhos, educação,

saúde e trabalho remoto no contexto da

pandemia da Covid-19 e promover meios de

maior interação com a comunidade da

UFRPE e sociedade civil.

Promover iniciativas de reflexões, planejamento e

ações institucionais coordenadas sobre direitos

humanos, ações afirmativas, e diversidade, como

forma de combate ao preconceito e à intolerância, à

violência de gênero, à homofobia e à transfobia. Em

parceria com o PROGESTI, PREG, PROPLAN, PRPG,

PROGEPE, Instituto IPÊ, Instituto Menino Miguel, DQV,

Comissão de Direitos Humanos Gregório Bezerra e

núcleos/grupos de pesquisa, além de inserir questões

associadas à ação afirmativa, de gênero e LGBTIQ+ e

acessibilidade no planejamento e execução

orçamentária da instituição



EIXO | CODAI
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CALENDÁRIO ACADÊMICO:

aprovado pelo Conselho Técnico

Administrativo. Atividades presenciais de

forma flexível e gradual.

ENSINO HÍBRIDO:

transição efetiva para implantação do sistema

híbrido, através de atividades presenciais e

remotas, com apoio de Tecnologias Digitais de

Informação e Comunicação (TDICs).

PESQUISA:

flexibilização de acesso aos laboratórios 

para atividades presenciais cumprindo 

protocolos de biossegurança

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL:

manutenção dos pagamentos dos 

auxílios e novos editais de inclusão 

digital

ENSINO DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO
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