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EIXO DEMANDA ESTRATÉGIAS PRAZO

Acompanhamento
pedagógico

Elaboração de
Instrumental de
Detecção de
Vulnerabilidades
Acadêmica

- Solicitação de
relatório à DTI com
beneficiários PAES

- Consolidação dos
dados

- Articulação de ações
com demais setores

Abril/2021

Normativa de
Acompanhamento
Pedagógico

- Discussão com
demais setores sobre
o desenho do
acompanhamento
pedagógico

- Elaborar minuta de
normativa / Inserir na
normativa PAES

Dezembro/2021

Normativa de gestão
local do PBP

- Discussão com
discentes.

- Discussão Comissão
IQ

- Conclusão da minuta

Março/2021

Implantação de Setor
Pedagógico

- Apresentação de
dados e planejamento
da Equipe
Pedagógica para a
Reitoria

- Solicitação de FG

Conforme
disponibilização de
FG’s pela reitoria

Programa de
Assistência ao
Estudante - PAES

Revisão da Resolução
PAES

- Criar comissão de
alteração com
técnicos, docentes e
discentes.

- Realizar alterações no
texto

Abril/Maio/2021

Automatização das - Monitorar projeto em Maio/2021



folhas de pagamento andamento na DTI
- Implantação e testes

Aperfeiçoamento do
Módulo de Assistência
Estudantil

- Acompanhar junto à
DTI e Colog o
processo licitação de
empresa responsável
(Em andamento)

Conforme
cronograma
DTI/Colog

Renovações das
vigências expiradas

- Elaborar calendário
de renovações

Transferência da
seleção de Estudantes
Internacionais

- Implantação de
Comissão entre
Propae e Prointer

- Elaboração de
normativas (Alteração
da Resolução PSEE)

Março/Abril/2021

Seleção PAES 2020.2
- Lançamento de

cronograma conforme
calendário acadêmico

Maio/2021

Seleção para ampla
concorrência

- Identificar
disponibilidade
orçamentária

Dezembro/2021

Gestão,
monitoramento e
avaliação

Adesão ao 3S

- Disponibilização de
sistema de
solicitações de
serviços aos
estudantes

Conforme
cronograma DTI

Monitoramento das
Auditorias

- Monitorar
cumprimento das
recomendações
contidas nos relatórios
de auditoria

Maio/2021

Controle Social e
Transparência

- Implantação de
página de
Transparência no site
COEST

- Seminários de
discussão sobre
orçamento PNAES e
acções de assistência

Contínuo

Revisão de metas e
indicadores

- Revisar documento de
metas e indicadores Março/Abril/2021

Gestão de Pessoal
Flexibilização da
Jornada de Trabalho

- Elaboração de
documentos exigidos
pela SGP

- Solicitação formal à
SGP

Fevereiro/Março/Ab
ril/Maio/2021

Admissão de novo - Lançamento de novo Conforme



Assistente em
Administração

concurso cronograma SGP

Adesão ao teletrabalho - Realizar estudo
interno de viabilidade

Conforme
cronograma da
SGP

Inclusão digital

Plano de inclusão
digital

- Processo seletivo
para concessão de
equipamentos

Agosto/2021

Entrega de Chips e
Tablets

- Conclusão da entrega
de chips e tablets Março/2021

Intersetorial

Retomada de
Programa de apoio à
Acessibilidade

- Disponibilização de
bolsas

Conforme
cronograma do GT
de Acessibilidade

Implantação de
Programa de apoio ao
esporte

- Disponibilização de
bolsas para
estudantes
treinadores

Conforme
cronograma de
retorno das
atividades
esportivas

Projeto de
aprendizagem
cooperativa

- Reuniões com
estudantes e
professores com
experiência

- Adaptação de modelo
para Unilab

Março/Abril/Maio/20
21

Participação no
Observe

- Elaboração e
proposição de
projetos de avaliação
e monitoramento
Assistência Estudantil

Permanente

Apoio ao CIADI/Projeto
Casa Encantada Permanente

Atendimento de
situações de violência
contra a mulher e de
gêneros

Permanente

Ambientação
Seminário de
Ambientação
Acadêmica

- Articulação com
demais setores
envolvidos

Maio/2021

Acessibilidade

Elaboração de
normativo sobre a
política de
acessibilidade

- Formação de Grupo
de Trabalho
intersetorial

Dezembro de 2021


